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 اسالمی ارشاد و فرهنگ اینترنت  سواالت نمونه .1

 .باشذ می سوال اهمیت و مختلف های آزمون در آن تکرار دلیل به سوال بودن تکراری .2

 هی دّذ؟وذام دووِ صیش فْشسسی اص سایر ّایی وِ اخیشاً هشاّذُ وشدیذ سا ًوایش  .3

 History(د*                               Forward(ج                            Favorites(ب                               Homeالف(

 ؟ شَد هی تاص ای جذاگاًِ خٌجشُ دس ٍب طفحِ تاشیذ داشسِ ًگِ فشاخیًَذ سٍی ولیه هَلغ سا....  ولیذ اگش .4

 Enter(د                                        Alt(ج                                      Ctrl(ب                                 Shift(الف*

 یاَّ وذام خَشِ ًاهِ ّای حزف شذُ سا ًگِ داسی هی وٌذ ؟ Email خٌجشُ دس .5

 Inbox(د                                   Trash(ج*                                    Sent(ب                                Draftالف(

 ؟ تاشٌذ داشسِ لشاس ّن وٌاس دس جسسجَ هَسد ّای ٍاطُ وِ شَد اًجام عَسی جسسجَ تخَاّین اگش .6

 تیي آًْا اسسفادُ هی وٌین . OR ػولگش اص( ب           تیي آًْا اسسفادُ هی وٌین . AND ػولگش اص(الف

 هَسد سِ ّش(د             وٌین هی اسسفادُ( "  "َزیشي )و ػالهر اص(ج*

 ؟ ًَشر آى دس سا خَد ّای ًاهِ ایٌسشًر تِ ازظال تذٍى زَاى هی صیش تشًاهِ وذام تا .7

 (الف ٍ ب ّش دٍد               Outlook Express(ج *                               Google(ب                              yahoo(الف

 تا وذام دووِ هی زَاى یه ًاهِ ایجاد وشد؟ yahoo دسایویل .8

 Check Mail(د                                     Send(ج                       Attach Files(ب                         Composeالف(*

 گَیٌذ؟ هی چِ ایٌسشًر دس ٍب حِطف یه فشد تِ هٌحظش آدسس تِ .9

 ISP(د                                     URL(ج*                                      Site(ب                           Domain(الف

10. ISP چیسر ؟ 

 .گَیٌذ ایٌسشًر خذهاذ وٌٌذُ اسائِ ششوسْای تِ( ب *                           الف( فشم ّای اشسشان ایٌسشًر گَیٌذ.

 .گَیٌذ سا ٍب هشٍسگش( د      .گَیٌذ زلفي خظ عشیك اص ایٌسشًر تِ ازظال تِ( ج

  ........... آدسس ًَاس دس  :// http لسور زایح .11

        الضاهی اسر.. com سایسْای تشای فمظ( ب                                                                  الف( الضاهی اسر. 

 .اسر الضاهی  .com غیش سایسْای تشای فمظ( د                                                ج( ًیاصی تِ زایح ًیسر.*

  سایر هایىشٍسافر دس ًظش گشفسِ هی شَد؟ General  ،  Home Page سشتشي اص دووِ وذام فششدى تا .12

 Enter( د                      Use Default( ج*                    Use Current( ب                     Use Blankالف( 

 ؟ وٌین هی اًسخاب سا ای گضیٌِ چِ, زظَیش سٍی تش ولیه ساسر اص خس, ٍب دس زظاٍیش ًوَدى رخیشُ تشای .13

 Go to my picture( د                     picture( ج               Save picture as( ب*               Show picture  (الف

 ؟ وٌین هی اسسفادُ دووِ وذام اص تفشسسین دیگشی افشاد تشای سا شذُ دسیافر ًاهِ تخَاّین اگش .14

 Send( د                                 Reply( ج                     Work offline(ب                         Forward( الف*

 ؟ ًَیسین هی........  وادس دس سا آى آدسس تاشٌذ اعالع تی آى اص دیگش افشاد وِ وٌین اسسال ای ًاهِ ایٌىِ تشای .15

 To(د                                       Bcc(ج *                                      Cc(ب                                   Bcc(الف
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 ؟ ًَیسین هی............ هسٌی وادس دس سا آى وٌین اسسال دیگش اشخاص تِ سا خَد ًاهِ اص سًٍَشسی تخَاّین اگش .16

 ّیچىذام(د                            Subject(ج                                       Cc(ب *                                   To(الف

 گشدد؟ هی اًسخاب صیش ّای گضیٌِ اص یه وذام خَد، هغلَب سایسْای فْشسر تِ سایر یه ًوَدى اضافِ جْر .17

 History(د                         Favorites( ج*                             Home( ب                           Refresh(الف

یا هشٍسگش ایٌسشًر سا تا یه طفحِ خالی ًشاى  IEّای صیش،  ، تا اًسخاب وذام یه اصگضیInternet Optionsٌِ خٌجشُ دس .18

 خَاّذ داد؟

   Clear History( د                      Use Default( ج                     Use Blank( ب*                   Use Currentالف( 

 تشد؟ خَاّذ لثلی  طفحِ تِ سا  شوا ………… دووِ اتضاس ًَاس اص .19

 Stop(د                               Back( ج*                          Forward( ب                           Home( الف

 دّذ؟ هی ًشاى سا سایر تَدى ًظاهی صیش ّای داهٌِ یه وذام .20

 NET(د                                    ORG(ج                                   MIL(ب*                               EDU( الف

، اًسخاب وذام یه اص گضیٌِ ّای صیش ، طفحِ ٍب جاسی سا تِ ػٌَاى طفحِ آغاصیي دس ًظش هی internet option دسخٌجشُ .21

 گیشد؟

                 Clear History(د                 Use Default( ج                  Use Blankب(                    Use Curreentالف( *

 اًسخاتىٌین؟ سا اتضاس ًَاس ّای ولوِ اص یه وذام تایذ دسایٌسشًر شذُ هشٍس سایسْای لیسر هشاّذُ تشای .22

 ٍج ب(د                    history(ج*                    search(ب                          favorites(الف

 .وشد ولیه سا خٌجشُ تاالی دس......... گضیٌِ تایذ حسوا خسسی طٌذٍق تسسي تشای ایویل تا واس ازوام اص تؼذ .23

 ّیچىذام( د                    signup(ج                   signout(ب*                   signin(الف

 یا ًالض دس وذام فَلذس ًگِ داسی هی شَد؟ زوام ًیوِ ّای ًاهِ .24

 send(د                     inbox(ج                     trash(ب                    draftالف(*

 تِ چِ هٌظَسی تىاس هی سٍد؟favoritesدووِ ایٌسشًر گش هشٍس دس .25

 الف(تشای ًَ ساصی یا تشٍص سساًی طفحِ ٍب هَسد اسسفادُ لشاسهی گیشد

 ب(لیسر طفحِ ٍب هَسد ػاللِ یا هغلَب وِ لثالً رخیشُ شذُ ًوایش هی دٌّذ.*

 فْشسسی اص زوام سایسْای وِ اخیشاً هشاّذُ وشدیذ ًوایش هیذّذ.ج(

 د( تاػث زَلف ػذم تاسگیشی طفحِ ٍب

 تایذوٌین؟ سا..............دووِ ایٌسشًر دس شذُ هشٍس آدسسْای حزف تشای .26

 clearlist(د               clearhistory(ج*                    move(ب                   delete(الف

 )ایجاد ًاهِ( تِ چِ هٌظَسی تِ واس هیشٍد؟creatmailدس خٌجشbccُوادس  .27

 هحشهاًِ ب(تشای فشسسادى سًٍَشر ًاهِ تِ طَسذ *      الف(آدسس خسر الىسشًٍیىی گیشًذُ اطلی ًاهِ

 حسثاٍلَیر تش ًاهِ اسسال تشای(د                             ج(تشای اسسال سًٍَشر ًاهِ
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 اسسفادُ زَاى هی ًاهِ ایجاد خٌجشُ اسساًذاسد اتضاس ًَاس دس...........ی اصدووِ ًام ّوشاُ تِ خیَسر یا ضویوِ فشسسادى تشای  .28

 وشد؟

 priority(د                   spelling(ج                    check(ب                 )attach(الف*

 گیشد؟ هی لشاس هَسداسسفادُ صیش ّای گضیٌِ اص وذاهیه دیگشاى تشای دسیافسی ًاهِ اسسال تشای .29

 send(د                 )replayall(ج                     reply(ب                 forward(الف*

 .ًاهٌذ هی...............گیشدسا هی لشاس اسسفادُ هَسد ون فَاطل دس ٍ ساخسواى یه داخل دس وِ ایّ شثىِ .30

 ّیچىذام(د                       Lan(ج*                     Man(ب                    Wan(الف

 ًاهٌذ؟ هی ایٌسشًر ٍ واهدیَزش تیي اسزثاعی خل سا صیش هَاسد اص یه وذام   .31

 ISB(د       TTp(ج                       ISP(ب*                                                     IT(الف

 اشذ؟ هیة ایٌسشًر تا اسزثاط لغغ گضیٌِ وذام اًسخاب .32

 Uploud(د                Download(ج               Disconnect(ب*                Connect(الف

33.  Downloadاًجام وذاهیه اص واسّای صیش هی تاشذ؟ جْر 

 ایٌسشًر فضای تِ ّاسددیسه اص فایل اسسال(ب                                تِ ایٌسشًر الف(ٍطل شذى

 اصایٌسشًر اسزثاط لغغ(د                              دیسه ّاسد سٍی تش رخیشُ ٍ ایٌسشًر اص فایل دسیافر(ب*

 .ًوَد تاص ٍب تاهشٍسگش سا فایلْا ایي زَاى هی وِ تاشذ هی.........سایر دس هَجَد فایلْای خسًَذ .34

 URL(د                    HTML(ج*                     HTMx(ب                    TXT(الف

 سا زَطیف وٌیذ.Netّا سایر ٍب داهٌِ تٌذی عثمِ .35

 غیشاًسفاػی ساصهاًْای(ب                        الف(ساصهاًْای زجاسی ٍ شخظی

 ئِ وٌٌذُ خذهاذ شخظیاسا ٍ شثىِ(د*                            آهَصشی ٍهشاوض داًشگاّْا(ج

 طفحِ ٍب هی شَد؟ تاسگیشی زَلف تاػث اتضاس ًَاس دس گضیٌِ وذام .36

 Historyد(              Stop   (ج*                  Refresh(ب                Forwardالف(

 تاشذ؟ هی طحیح گضیٌِ وذام جاسی ٍب طفحاذ ساصی رخیشُ جْر .37

 View/Save asد(               File/save as(ج*             Edit/Save as(ب            File/Preview(الف

 اسر؟ اشسثاُ گضیٌِ وذام جاسی ٍب طفحاذ چاج تشای .38

 ٍج ب(د       اصطفحِ ولیذPrintدووِ فششدى(ج                 File/Print(ب                File/sane(الف

 اسر؟ دسسر گضیٌِ وذام فشع خیش عَس تِ سایر جاسی ٍب طفحِ اًسخاب تشای .39

 Clear History(د                Use Blank(ج               Use Defult(ب            Use Current(الف*

 شَد؟ هی ًاهیذُ چِ ایٌسشًر دس سایر ّش آغاصیي طفحِ .40

 Draft(د               Home page(ج*                  Favorite(ب                Toolbox(الف

 هیگیشد؟ اًجام گضیٌِ وذام زَسظ ٍب طفحاذ ساصی زاصُ یا تاصساصی  .41

 Home(د                   History(ج                  Refresh(ب*                   Insert(الف
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 هی تاشذ؟ طحیح گضیٌِ وذام ًاهِ تِ زظَیشی خیَسر یه وشدى اضافِ تشای .42

 Forward(د                      Send(ج              Attach Files(ب*               Composeالف(

 تاشذ؟ هی طحیح گضیٌِ وذام ًاهِ اسسال تشای   .43

 Bulk(د                      Send(ج *                    Draft(ب                   Trash(الف

 سا زَطیف وٌیذ.ORGّا سایر ٍب داهٌِ تٌذی دسعثمِ  .44

 غیشاًسفاػی ساصهاًْای(ب                        شخظیالف(ساصهاًْای زجاسی ٍ 

 شخظی خذهاذ وٌٌذُ ٍاسائِ شثىِ(د                            آهَصشی ٍهشاوض داًشگاّْا(ج*

 تاشذ؟ هی ایٌسشًر تِ ازظال تاػث گضیٌِ وذام اًسخاب  .45

 Upload(د                Download(ج               Disconnect(ب                Connectالف(*

 ولیه ًواییذ Outlookتشای اسسال خاسخ ًاهِ تِ ّوِ گیشًذگاى ًاهِ اطلی تایذ تش سٍی وذام دووِ اص ًَاس اتضاس  .46

 Send  (د                Reply Al (ج*          Reply  (ب       Send  الف(

 .شَد دسج لسور وذام  دس ٌّگام اسسال ًاهِ، آدسس گیشًذُ تایذ دس .47

 bcc  (د                       CC  (ج*               From  (ب        To  الف(

تشای اسسال سًٍَشر یه ًاهِ تِ فشد دیگش تِ عَسیىِ گیشًذُ اطلی اص هَضَع تا خثش ًثاشذ، آدسس آى سا دس وذام لسور  .48

 ٍاسد هی وٌیذ.

 BCC  (د*                         CC  (ج                 From  (ب       To  الف(

 ؟تِ آدسس هٌحظش تِ فشد یه طفحِ ٍب دس ایٌسشًر چِ هی گَیٌذ .49

 ISP(د                  DOMAIN( ج                    SITE(ب     URLالف( *

ولیِ ًاهِ ّایی وِ تِ آدسس شوا اسسال هی گشدد دس وذام خَشِ رخیشُ هی شَد  .50

  Drats  (د                send Item  (ج                Inbox  (ب*  Outbox  الف(

تشای هالحظِ طفحاذ تؼذی اص وذام گضیٌِ اسسفادُ هی شَد  .51

 folders( د                       home  (ج              forward  (ب*      back  الف(

 هی شَدوذاهیه اص دووِ ّای صیش تشای اضافِ وشدى طفحاذ هَسد ػاللِ اسسفادُ  .52

 home  (د                  Favorits  (ج*               History  (ب   folders  الف(

 دس ایٌسشًر تشای جسسجَی یه ػثاسذ تِ ّواى طَسذ اص ػالهر ..... اسسفادُ هی شَد .53

 – (د                            ) ( (ج                        " "(ب *            } { الف(

 اگش تخَاّیذ ػثاسذ هَسد ًظش دس ًسیجِ جسسجَ ٍجَد ًذاشسِ تاشذ اص چِ ػالهسی اسسفادُ هی ًوائیذ .54

 ّیچىذام( د                 -( ج*                        ( +ب             ""الف( 

 فادُ هی ًوائیذاگش تخَاّیذ ػثاسزی حسوا دس ًسایج جسسجَ ٍجَد داشسِ تاشذ اص وذاهیه اص ػالهر ّای صیش اسس .55

 *(د         ( )(ج          -( ب            الف( +*

 تِ سایر ّایی وِ اص آًْا تشای جسسجَی اعالػاذ دس ایٌسشًر اسسفادُ هی شَد چِ هی گَیٌذ .56

 هَاسد ّوِ( د   search site ( ج     search bar ( ب     Search engine الف( *
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 وشدى اعالػاذ اص واهدیَزش شخظی تِ سایش واهدیَزش ّا چِ ًاهیذُ هی شَددس ایٌسشًر ػولیاذ هشتَط تِ ودی  .57

 move( د         explode( ج            upload ( ب*           Download الف( 

 شواسُ زلفي ................ سا ٍاسد هی وٌین؟ Phones Numberدس وادس  Connectionهَلغ ایجاد یه  .58

 ISP( د*                 هٌضل(ج                آهَصشگاُ( ب                  الف( هحل واس

 اص وذاهیه اص دووِ ّای صیش تشای دٍتاسُ تاصیاتی طفحِ ای اص سایر اسسفادُ هی شَد .59

 back ( د          Search ( ج                     Stop ( ب              Refresh الف( *

 وِ دس صیش آى خظ وشیذُ شذُ اسر چِ ًاهیذُ هی شَددس سایر ّای ایٌسشًسی، هسٌی  .60

 Web site ( د         Hyper link ( ج*                 Picture ( ب           web blog الف( 

 اسسفادُ هی شَد Internet Explorerتشای تشگشر تِ طفحِ لثلی هاللاذ شذُ اص دووِ ....... دس ًَاس اتضاس اسساًذاسد  .61

 Back ( د*                  Stop ( ج                Home ( ب              Forward الف( 

 ؟اطَال دس طفحِ آغاصیي ّش سایر، وذام یه اص هَاسد صیش دیذُ هی شَد .62

 ب( اعالػازی دس ساتغِ تا ًحَُ اسزثاط تا عشاحاى سایر الف( زظاٍیشی دس ساتغِ تا هَضَع سایر

 د( ّیچىذام       ی هخسلف وِ تشای اًسمال تِ سایش طفحاذ سایر تِ واس هی سٍد.ج( هجوَػِ ای اص خیًَذّا*

 تِ چِ طفحِ ای گفسِ هی شَد؟ home pageطفحِ آغاصیي یا  .63

 هَاسد ّوِ( د           سایر ًمشِ( ج       سایر طفحِ آخشیي( ب    الف( اٍلیي طفحِ اص یه ٍب سایر *

 چِ ًام هَسَهٌذ خیغاهْای ًاخَاسسِ دس طٌذٍق خسسی تِ .64

 noise ( د                         bug ( ج                   spam ( ب*              virusالف( 

 سشًام وذاهیه اص گضیٌِ ّای صیش هی تاشذ WWWاطغالح  .65

 ّیچىذام( د                     Wide Web Word ج(   Web Site Wide ( ب          World wide Webالف( *

وذام یه اص داهٌِ ّای صیش هؼشف ساصهاى دٍلسی اسر؟  .66

 com ( د                      org ( ج*              edu ( ب          gov الف( 

 وذام یه اص داهٌِ ّای صیش هؼشف سایر آهَصشی اسر؟ .67

 com  (د     org( ج     edu( ب*     Gov( الف

 وذام یه خشٍزىل اًسمال فایل هیثاشذ؟ .68

 telnet   (د        https( ج      ftp( ب *       httpالف( 

 چِ ًاهیذُ هیشَد httpلسور//: http://www.msn.comدس ساخساس  .69

 خشٍزىل( د*                    ج( ًام خَشِ  top level domain( ب                second level domainالف( 


