
 

  ایٌششًزاهشحبى سسشی  1صفحِ 

 طشاح: سویِ طبلت    دقیقِ 20ٍقز:       اهشحبى سئَسی ایٌششًز                   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 جواب سواالت را به صورت الف , ب , ج و د در ستون جواب بنویسید.

 خَاة سَال سدیف

1  
 .ًبهٌذ هی...............هی گیشدسا قشاس اسشفبدُ هَسد کن فَاصل دس ٍ سبخشوبى یک داخل دس کِ شجکِ ّبی

 ّیچکذام(د                       Lan(ج                     Man(ة                    Wan(الف

 ج

2  
 هی ثبشذ؟ ایٌششًز ثب اسسجبط قطغ گضیٌِ کذام اًشخبة

 Upload(د    Download(ج   Disconnect(ة  Connect(الف

 ة

3  
 ثبشذ؟ هی ایٌششًز ثِایدبد اسسجبط  گضیٌِ کذام اًشخبة

 Upload(د                Download(ج               Disconnect(ة                Connectالف(

 الف

4  
 ثِ ششکز ّبی خذهبر دٌّذُ ایٌششًز چِ گفشِ هی شَد ؟

 NETد: RSIج: UPSة: ISPالف:

 الف

5  
WWW  هخفف کذام اسز ؟ 

 ّش سِ هَسد د:  World Wide Webج: Word Wide Webة: Web Site Wideالف:

 ج

6  
 .شَد چِ ًبهیذُ هی httpقسوز//: http://www.msn.comدس سبخشبس 

 دشٍسکل( د  ج( ًبم دَشِ   داهٌِ ( ة               دسًَذ الف( 

 ة

7  
 صفحِ آغبصیي ّش سبیز ایٌششًشی چِ ًبم داسد؟

 Favoritesد: Historyج: Home Pageة: Siteالف:

 ة

8  

 ؟صفحِ آغبصیي ّش سبیز، کذام یک اص هَاسد صیش دیذُ هی شَداصَال دس 

 ة( اطالػبسی دس ساثطِ ثب ًحَُ اسسجبط ثب طشاحبى سبیز سصبٍیشی دس ساثطِ ثب هَضَع سبیزفقط الف( 

        کِ ثشای اًشقبل ثِ سبیش صفحبر سبیز ثِ کبس هی سٍد.ٍ یب سصبٍیش ج( هدوَػِ ای اص دیًَذّبی هخشلف 

 د( ّیچکذام

 ج

9  
 کذام یک اص داهٌِ ّبی صیش یک داهٌِ دٍلشی اسز ؟

 orgد: comج: irة: govالف:

 الف

10  
 ثَدى سبیز سا ًشبى هی دّذ؟ ًظبهی کذام یک داهٌِ ّبی صیش

 NETد(   ORGج(       MILة(    EDU الف(

 ة

11  
 اسز؟ یک سبیز سبصهبًیکذام یک اص داهٌِ ّبی صیش هؼشف 

 com ( د  org ( ج  edu ( ة  gov الف(  

 ج

12  
 کذام هَسد دشٍسکل اًشقبل فبیل هی ثبشذ؟

 Httpsد: Ftpج: Httpة: Telnetالف:

 ج

13  
 ثبشذ؟ هی اثش هشي ّب کذام یک دشٍسکل 

 telnet   (د   https( ج  ftp( ة   httpالف( 

 الف

14  

 دس ًَاس آدسس ...........   //:http سبیخ قسوز

   . الضاهی اسز.com فقط ثشای سبیشْبی ة:  الضاهی اسز الف:

 الضاهی اسز.  .com فقط ثشای سبیشْبی غیش د:  ًیبصی ثِ سبیخ ًیسز ( ج:

 ج
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15  
 ؟چِ ًبهیذُ هی شَد ثب کلیک ثش سٍی آى صفحِ دیگشی ثبص هی شَد ,دس سبیز ّبی ایٌششًشی، هشٌی کِ 

 Web site ( د  Hyper text ( ج   Picture ( ة    web blog الف( 

 ج

16  
 .شَد چِ ًبهیذُ هی Comػجبسر  http://www.google.comدس سبخشبس 

 دشٍسکل( د   ج( ًبم دَشِ دسًَذ سبیز ( ة   ًبم داهٌِ ( الف

 ة

17  
 آدسس ایٌششًشی هٌحصش ثِ فشد یک سبیز چِ ًبهیذُ هی شَد ؟

 Eduد: ISPج: URLة: Addressالف:

 ة

18  

چِ ًبهیذُ هی  ثب کلیک ثش سٍی آى یک صفحِ دیگش ثبص هی شَد, کِ یب ػکسی  دس سبیز ّبی ایٌششًشی، هشي

 .شَد

 Hyper media ( د          Hyper link ( ج              Hyper text ( ة           Hyper Web الف( 

 ج

19  
 ثشای ثبص کشدى ساٌّوبی هشٍسگش اص کذام کلیذ اسشفبدُ هی شَد .

 F4 ( د        F3( ج   F2(ة            F1الف( 

 الف

20  
 .چِ ًبهیذُ هی شَد ثب کلیک ثش سٍی آى یک صفحِ دیگش ثبص هی شَد, کِػکسی دس سبیز ّبی ایٌششًشی، 

 Hyper media ( د          Hyper link ( ج              Hyper text ( ة           Hyper Web الف( 

 د

21  
 ؟ شَد هی ثبص ای خذاگبًِ دٌدشُ دس ٍة صفحِ ثبشیذ داششِ ًگِ فشادیًَذ سٍی کلیک هَقغ سا....  کلیذ اگش

 Enter(د       Alt(ج   Ctrl(ة  Shift(الف

 الف

22  
 ثشد؟ قجلی خَاّذ  صفحِ ثِ سا  شوب ………… دکوِ اص ًَاس اثضاس

 Stopد(                     Back ج(                      Forward ة(                  Home الف(

 ج

23  
 ثشد؟ خَاّذ ثؼذی  صفحِ ثِ سا  شوب ………… دکوِ اثضاساص ًَاس 

 Stopد(                     Back ج(                      Forward ة(                  Home الف(

 ة

24  
 ؟کذام دکوِ ثبسگزاسی یک صفحِ ٍة سا هشَقف هی کٌذ  اص ًَاس اثضاس

 Stopد(   Back ج(                      Forward ة(                  Home الف(

 د

25  
 هیگیشد؟ اًدبم گضیٌِ کذام سَسط ٍة صفحبر سبصی سبصُ یب ثبصسبصی

 Home(د         History(ج    Refresh(ة  Insert(الف

 ة

26  
 دسیبفز فبیل اص ایٌششًز چِ ًبهیذُ هی شَد ؟

 Loadد: Bootج: Uploadة: Downloadالف:

 الف

27  
 .ػولیبر هشثَط ثِ کذی کشدى اطالػبر اص کبهذیَسش شخصی ثِ سبیش کبهذیَسش ّب چِ ًبهیذُ هیشَددس ایٌششًز 

 move( د           explode( ج             upload ( ة            Download الف( 

 ة

28  
 کذام هَسد یک سبیز خسشدَ اسز ؟

 ّش سِ هَسد د: Yahooج: Googleة: Bingالف:

 د

29  
 .کِ اص آًْب ثشای خسشدَی اطالػبر دس ایٌششًز اسشفبدُ هی شَد چِ هی گَیٌذثِ سبیز ّبیی 

 هَاسد ّوِ( د     هَسَس هشٍسگش ( ج هشٍسگش ( ة    هَسَسّبی خسشدَ الف( 

 الف

30  

 دس ایٌششًز ثشای خسشدَی یک ػجبسر ثِ ّوبى صَسر اص ػالهز ..... اسشفبدُ هی شَد

 – (د      ) ( (ج    " "(ة   } { الف(

 

 ة
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31  
 .اگش ثخَاّیذ ػجبسسی حشوب دس ًشبیح خسشدَ ٍخَد داششِ ثبشذ اص کذاهیک اص ػالهز ّبی صیش اسشفبدُ هیوبئیذ

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

 الف

32  
 ثبشذ؟ هی صحیح گضیٌِ کذام خبسی ٍة صفحبر سبصی رخیشُ خْز

 ّش سِ هَسدد(               shift + s(ج            Alt + s(ة            ctrl + s(الف

 الف

33  
 دسًَذ صفحِ ّبی رخیشُ شذُ دس ایٌششًز چیسز ؟

 MLHد: HTXTج: HTMLة: SLSXالف:

 ة

34  
 ؟ کٌین هی اًشخبة سا ای گضیٌِ چِ, سصَیش سٍی ثش کلیک ساسز اص دس, ٍة دس سصبٍیش ًوَدى رخیشُ ثشای

 Go to my picture( د  Save picture( ج    Save picture as( ة  Show picture  (الف

 ة

35  
 کذام سبیز ثشای ایدبد یک ایویل اسشفبدُ هی شَد ؟

 ّش سِ هَسد  د: Iribج: Tebyanة: Googleالف:

 الف

36  
 ثشای ایٌکِ ًبهِ ای اسسبل کٌین کِ افشاد دیگش اص آى ثی اطالع ثبشٌذ آدسس آى سا دس کبدس ........ هی ًَیسین ؟

 Toد(      Tccج(        Ccة(   Bccالف(

 الف

37  
 اگش ثخَاّین سًٍَششی اص ًبهِ خَد سا ثِ اشخبص دیگش اسسبل کٌین آى سا دس کبدس............ هی ًَیسین ؟

 د(ّیچکذام      Subjectج(        Ccة(   To )الف

 ة

38  
 کشد؟ضویوِ ثِ ًبهِ اضبفِ ثب کذام دکوِ هی سَاى یک   سایویلد

 Check Mail د:               Send ج:        Attach Files ة:        Compose الف:

 ة

39  
 ثب کذام دکوِ هی سَاى یک ًبهِ ایدبد کشد؟  سایویلد

 Check Mail د:               Send ج:        Attach Files ة:        Compose الف:

 الف

40  
 ثشای دبسخ دادى ثِ ًبهِ دسیبفشی اص کذام گضیٌِ اسشفبدُ هی کٌین ؟

 Deleteد: Forwardج: Reply Allة: Replyالف:

 الف

41  
 ثشای اسسبل ًبهِ دسیبفز شذُ ثِ دیگشاى اص کذام هَسد اسشفبدُ هی کٌین ؟

 Deleteد: Forwardج: Reply Allة: Replyالف:

 ج

42  
 ًبهِ ّبی دسیبفز شذُ دس کذام دَشِ قشاس هی گیشد ؟

 Draftsد: Spamج: Trashة: Inboxالف:

 الف

43  
 ّبی حزف شذُ دس کذام دَشِ قشاس هی گیشد ؟ًبهِ 

 Draftsد: Spamج: Trashة: Inboxالف:

 ة

44  
 ًبهِ ّبی دیش ًَیس شذُ  شذُ دس کذام دَشِ قشاس هی گیشد ؟

 Draftsد: Spamج: Trashة: Inboxالف:

 د

45  
 ًبهِ ّبی سجلیغبسی ٍ ّشصًبهِ ّب  دس کذام دَشِ قشاس هی گیشد ؟

 Draftsد: Spamج: Trashة: Inboxالف:

 ج

46  
 ثشای ٍاسد شذى ثِ ایویل خَد کذام گضیٌِ اسشفبدُ هی شَد ؟

 ّیچکذام  د: Sing Upج: Sing Outة: Sing Inالف:

 الف

47  
 ثشای خبسج  شذى ثِ ایویل خَد کذام گضیٌِ اسشفبدُ هی شَد ؟ 

 ّیچکذام د: Sing Upج: Sing Outة: Sing Inالف:

 ة
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48  
 گضیٌِ اسشفبدُ هی شَد ؟ثشای سبخشي یک  ایویل خذیذ کذام 

 ّیچکذام د: Sing Upج: Sing Outة: Sing Inالف:

 ج

49  
 هی ثبشذ؟ ثشای اسسبل ًبهِ کذام گضیٌِ صحیح

 Bulk:د                   Send:ج                   Draft:ة             Trash:الف

 ج

50  
 کذام هَسد اص هشٍسگشّبی ایٌششًز ًوی ثبشذ .

 Computerد: IEج: Mozillaة: fire Foxالف:

 د

51  
 کذام هَسد هشٍسگش دیش فشض ٍیٌذٍص هی ثبشذ .

 Computerد: IEج: Mozillaة: fire Foxالف:

 ج

52  
 ؟سبسیخچِ سبیز ّبی هشٍس شذُ دس کذام قسوز قشاس هی گیشد

 Favoritesد: Historyج: Home Pageة: Siteالف:

 ج

53  
 اسشفبدُ هی شَد .ثشای ثبص شذى سبسیخچِ اص سشکیت کذام کلیذ ّب 

 Ctrl +kد: ctrl + Mج: ctrl + Hة: ctrl + Tالف: 

 ة

54  
 سبیز ّبی هَسد ػالقِ خَد سٍ دس کذام قسوز ثشای دسششسی ّبی ثؼذی ًگْذاسی هی کٌین ؟

 Favoritesد: Historyج: Home Pageة: Siteالف:

 د

55  
  ًظش گشفشِ هی شَد؟دس ثِ ػٌَاى صفحِ آغبصیي هشٍسگش  یک صفحِ خبلی دکوِ کذام فششدى ثب

 Enter( د       Use Default( ج    Use Current( ة      Use Blankالف( 

 الف

56  
  دس ًظش گشفشِ هی شَد؟ثِ ػٌَاى صفحِ آغبصیي هشٍسگش  ثبص شذُ فؼلیسبیز  دکوِ کذام فششدى ثب

 Enter( د       Use Default( ج    Use Current( ة      Use Blankالف( 

 ة

57  
  دس ًظش گشفشِ هی شَد؟ثِ ػٌَاى صفحِ آغبصیي هشٍسگش سبیز هبیکشٍسبفز  دکوِ کذام فششدى ثب

 Enter( د       Use Default( ج    Use Current( ة      Use Blankالف( 

 ج

58  
 ػالهز سبیز ّبی هَسد ػالقِ دس اکثش هشٍسگش ّب چیسز ؟

 دایشُ د: سشبسُج:  سَالة:  سؼدتالف: 

 ج

59  
 اسز؟ اششجبُ گضیٌِ کذام خبسی ٍة صفحبر چبح ثشای

 ّش سِ هَسد(د         Ctrl + P(ج                 Ctrl + A(ة                Ctrl + D(الف

 ج

60  
 اسز ثؼذ اص ًَششي ًبم سبیز ثب صدم کذام کلیذ سبیز ثبص هی شَد . comدس سبیز ّبی کِ دسًَذ آًْب 

 Enterد:   Alt + Enterج:  Shift + enterة:  Ctrl + Enterالف: 

 الف

 

 


