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 یدر خانه فرهنگ و ارشاد اسالم عملی اینترنتنمونه سواالت  

 باشذ. یسوال م یتمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها یلبودن سوال به دل تکراری

1.  HOME PAGE   سیستن را سایت دلخَاُ خَد قزار دّیذ؟ 

 رٍس قبل قابل دیذى باشذ؟15تٌظیوی اًجام دّیذ کِ سایت ّای تا  .2

 کَکی را حذف کٌیذکلیِ فایل ّای   .3

 در آٍتلَک یک ًاهِ بِ دٍستتاى بٌَیسیذ ٍ بزای آى یک عکس ضویوِ کٌیذ؟ .4

 بِ آدرس یکی اس دٍستاًتاى ارسال کٌیذ . E_mailیک   .5

6.  E_mail  . ّای اضافِ را پاک کٌیذ 

 را بِ لیست دلخَاُ اضافِ کٌیذ . Www.Sanjesh.Orgسایت  .7

 را بِ فْزست ًشاًِ ّا اضافِ ًوائیذ  yahooسایت   .8

 ٍارد شَیذ . WWW.IRIB.IRسایت   .9

 در ایٌتزًت ّوِ صفحاتی را کِ کلوِ ّای ایزاى ٍ بَشْز ّز دٍ ٍجَد داشتِ باشٌذ را جستجَ ًوائیذ . .11

 یک ًاهِ الکتزًٍیک بِ آدرس دلخَاُ ارسال ًوائیذ. .11

 تصَیز بِ یک ًاهِ الکتزًٍیک اضافِ ًوائیذ . یک   .12

 ٍ هعزفی ٍ کار بزدآًْا در ایٌتزًت. Yahooکار با چٌذ آیتن در ًَار ابشارّای ٍب سایت   .13

 بِ کتابچِ آدرسی خذ اضافِ کٌیذ .  E-MAILیک آدرس  .14

 ( HOME PAGEی پٌجزُ ایٌتزًت قزار دّین )را بِ عٌَاى صفحِ اٍلیي ٍ اصلYAHOO.COMسایت   .15

 ) صفحِ خاًگی ( خَد تٌظین کٌیذ  home pageرا بِ عٌَاى صفحِ   yahooسایت  .16

 رٍس تٌظین کٌیذ  11تاریخچِ ایٌتزًت را حذف ٍ سپس بزای  .17

 ( HOME PAGEرا بِ عٌَاى صفحِ اٍلیي ٍ اصلی پٌجزُ ایٌتزًت قزار دّین )YAHOO.COMسایت   .18

یک ا هضای خَد کار الکتزًیکی ایجاد کٌیذ ٍ یک ًاهِ الکتزًیکی تایپ کٌیذ کِ بِ ّوزاُ آى یک فایل   .19

 ضویوِ ٍ پیَست شذُ باشذ 

 بِ کتابچِ آدرسی خَد اضافِ کٌیذ .  E-MAILیک آدرس   .21

جولِ سیز را بگًَِ ای جستجَ کٌیذ کِ ًتیجِ جستجَ سایتْایی باشذ کِ ایي   GOOGLEدر سایت  .21

 چیست؟( RAMعیٌا با ّویي جولِ بٌذی در آى سایتْا ٍجَد داشتِ باشذ؟ )جولِ : حافظِ جولِ 
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