جهت ایجاد فهرست آدرس یا لیست توزیع از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
برنامه ی disk cleanupچه عملی انجام می دهد؟
در پیمایش یک پنجره و جا به جا شدن بین قسمت های مختلف با استفاده از کدام کلید ترکیبی میتوان به عقب بازگشت؟ shift+tab
ابر سایت هایی که برای جستجوی اطالعات استفاده می شوند چه نام دارند؟ موتور جستجو
از کدام منوی ieبرای انجام تنظیمات استفاده می شود؟tools
اشتراکی که یک  ispبه مشتری ارائه می کند چه نام دارد؟account
اگر بخواهیم سایت شرکت مایکروسافت به عنوان اولین صفحه ی ورود به ieتعریف شود کدام یک از دکمه های کادر محاوره ای internet optionsرا انتخاب کنیم؟use default
انتخاب کدام حالت باعث میشود تا پسزمینه میز کار بجای تصویر به رنگ خاصی نمایش داده شود؟ solid color
انتخاب کدام گزینه باعث خروج موقت از ویندوز میشود و اگر برای حساب کاربری کلمه عبور تعیین شده باشد برای ورود مجدد به ویندوز باید کلمه عبور را وارد کرد؟lock
انتخاب کدام گزینه در پنجره ی  folder optionسبب می شود تا فایل ها و پوشه های مخفی نمایش داده شوند؟show hiddenfiles&folders
انتخاب کدام گزینه در کادر formatباعث ایجاد دیسک راه انداز می شود؟create an ms-dos startup disk
انتخاب کدام گزینه در کادر  printباعث چاپ ناحیه انتخابی می شود؟selection
انتخاب کدام گزینه سبب میشود تا رایانه به طور کامل خاموش شود و تمام اطالعات موجود در حافظه ramپاک شود؟shut down
انتخاب کدام گزینه محتویات پنجره را از حالت گروه بندی خارج میکند؟none
اولین پنجره یا اساسی ترین پنجره ی ویندوز کدام گزینه است؟desktop
با انتخاب کدام گزینه می توانید چاپگر را در شبکه ای که به آن متصل هستید به اشتراک بگذارید؟share this printer
با  drag&dropیک آیکن به پنجره ای دیگر در همان درایو چه عملی انجام می شود؟cut&paste
با استفاده از کدام برنامه می توان از اطالعات سیستم نسخه ی پشتیبان تهیه کرد? Backup&restore
با استفاده از کدام دکمه می توان از راهنمایی متخصصین ویندوز بهره برد؟ ask
با استفاده از کدام عملگر می توان از بازیابی سایت های بی ربط در جستجوی سایت ها جلوگیری کرد؟
با استفاده از کدام کلید های ترکیبی میتوان منوی سیستمی یا منوی کنترلی را باز نمود؟ alt+space
با استفاده از کدام گزینه عملیات قالب بندی سریع انجام میشود؟ quick format
با استفاده از کدام گزینه میتوان جهت صفحه نمایش را تنظیم نمود؟one ntation
با استفاده از کدام گزینه میتوان عالمت یک نامه را حذف کرد؟

با استفاده از کدام گزینه میتوان یک نامه را به شخص ثالث ارجاع داد؟forward
با انتخاب کدام گزینه ازبرنامه ی  paintمی توان قسمت انتخاب شده را برعکس کرد؟invert celection
با انتخاب کدام گزینه تمامی پنجره های باز به حالت حداقل در می آیند و کمینه میشوند؟show the desktop
با انتخاب کدام گزینه عمل جابجایی بین کاربران با بسته شدن برنامه های در حال اجرا اتفاق می افتد؟ log off
با انتخاب کدام گزینه عمل جابجایی بین کاربران بدون بسته شدن برنامه های در حال اجرا اتفاق می افتد؟user switch
با انتخاب کدام گزینه می توان هر پوشه رادر پنجره ای جداگانه نمایش داد؟open each folder in its own window
با انتخاب کدام گزینه می توانید چاپگر را در شبکه ای که به آن متصل هستید به اشتراک بگذارید؟
با انتخاب کدام گزینه میتوان نوار وظیفه را قفل کرد؟lock the taskbar
با فعال کردن کدام ابزار متن های روی صفحه گزینه های منوها و کادرهای محاوره ای خوانده می شود؟narrator
با کلیک راست بر روی چاپگر مورد نظر با انتخاب کدام گزینه چاپگر به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می شود؟setas default printer
بااستفاده از کدام دکمه میتوان شکل آیکن های روی میز کار را تغییر داد؟change icon
برای اجرا نشدن  cdهای  auto runکدام کلید را باید هنگام گذاشتن  cdنگه داشت؟ shift
برای اجرای برنامه ها از کدام دستور استفاده می کنیم ؟run
برای اضاف کردن نام سایت به لیست عالقه مندی خود از کدام گزینه استفاده میکنیم؟add to favorites
برای انجام تنظیمات صفحه در برنامه نقاشی از کدام گزینه استفاده میکنیم؟ properties
برای اندازه گیری حافظه هایی مانند  cdاز کدام واحد اندازه گیری استفاده میشود؟ mb
برای ایجاد امضا از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟signature
برای ایجاد یک تماس جدید کدام گزینه کاربرد دارد؟ add contact
برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه ی  word padاز کدام کلید میان بر میتوان استفاده نمود؟ ctrl+n
برای باز کردن سایت هایی که دامنه آنها  com.می باشد بعد از وارد کردن نام سایت ها از کدام کلید باید استفاده شود؟ctrl+enter
برای برش و جابجایی بین گزینه های موجود در پنجره ها و کادر های محاوره ای و با فاصله گذاری های معین در محیط تایپ از کدام کلید استفاده می شود؟tab
برای برقراری ارتباط با اینترنت از کدام گزینه استفاده میشود؟گزینه الف و ب
برای پاسخ دادن به نامه ی رسیده کدام گزینه به کار می رود؟reply
برای پنهان کاری در مرورگر  ieاز کدام گزینه استفاده میکنیم؟privacy

برای پیوست کردن یک فایل به یک نامه کدام دکمه به کار می رود؟attach
برای ترسیم اشکال مختلف در برنامه ی نقاشی از کدام ابزار می توان استفاده نمود؟shapes
برای تصادفی پخش شدن آهنگ ها کدام گزینه در windows media playerباید فعال باشد؟shuffle
برای تعیین رنگ زمینه ی برنامه های کاربردی از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟ application background
برای تعیین فاصله ی افقی آیکن ها کدام گزینه کاربرد دارد؟icon spacing horizontally
برای تغییر تصویر کاربر از کدام گزینه استفاده میکنیم؟ change picture
برای تغییر رمز عبور از کدام گزینه در پنجره  user accountsاستفاده می شود؟change the password
برای توقف چاپ به صورت موقت از کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟ pause
برای ثبت و یا تایید اطالعات اجرای فرمان ها و رفتن به خط بعدی در محیط های تایپی از کدام کلید میتوان استفاده کرد؟ enter
برای جا بجا شدن بین پنجره های فعال و غیر فعال از کدام کلید میان بر می توان استفاده نمود؟alt+tab
برای جایگزینی یک کلمه با کلمه ای دیگر در نرم افزار  notepadکدام گزینه استفاده میشود؟replace
برای جستجو کردن یک نامه از کدام گزینه میتوان استفاده کرد ؟
برای جستجوی فایل های قابل دسترس از منوی شروع از کدام قسمت استفاده می شود؟ serach programs and files
برای جستجوی یک عبارت در محتویات صفحه جاری helpاز کدام گزینه استفاده می شود؟find
برای حذف رمز کاربر از کدام گزینه استفاده میشود؟ remove my password
برای حذف فایل های حداکثر چهار حرفی که حرف اول آنها  mاست در مسیر جاری کدام گزینه صحیح است؟ *.؟؟؟delm
برای حذف فایل های غیر ضروری سیستم از کدام برنامه استفاده می شود؟disk cleanup
برای حذف کردن یک آیکن و یاپاک کردن کاراکتر های جلوی مکان نما از کدام کلید استفاده میشود؟ delete
برای حذف گزینه های منوی stsrtکدام گزینه را میتوان استفاده کرد؟remove from this list
برای حذف یک برنامه از صف چاپ کدام گزینه استفاده می شود؟
برای حذف یک برنامه از صف چاپ کدام گزینه استفاده می شود؟cancel
برای حذف یک برنامه زمان بندی شده کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ delete
برای حذف یک نرم افزار از کدام گزینه میتوان استفاده نمود؟
برای خروج از محیط dosکدام گزینه کاربرد دارد؟ exit

برای دسترسی سریع به یک برنامه از کدام آیکن استفاده میکنیم؟shortcut
برای دسترسی و نمایش رایانه های موجود در شبکه از کدام گزینه استفاده میشود؟network
برای ذخیره یک عکس اینترنتی کدام گزینه از منوی میانبر انتخاب می شود؟save picture as
برای زمان بندی خودکار از کدام برنامه استفاده شود؟schedual tasks
برای عدم نمایش تصاویر در صفحات وب از تنظیمات کدام زبانه ی کادر محاوره ای  internet optionsاستفاده می شود؟advanced
برای عکس برداری از صفحه نمایش به صورت مستطیلی شکل توسط برنامه snipping toolکدام حالت انتخاب می شود؟rectangular snlp
برای فعال شدن کلید های بخش ماشین حسابی کدام کلید باید فعال باشد؟ num lock
برای کمینه کردن پنجره و قرار دادن آن بر روی نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده میشود؟minimize
برای کنترل صدا در ویندوز از کدام گزینه استفاده میگردد؟volume mixer
برای مدیریت برنامه های نصب شده روی سیستم از کدام گزینه استفاده می شود؟ programs and features
برای مشاهده ی لیست تماس ها در صندوق پستی روی کدام پوشه باید کلیک کرد ؟ contact
برای نصب برنامه ها از کدام برنامه در  control panelاستفاده می شود؟add remove program
برای نصب برنامه ها از کدام نوع حساب کاربری میتوان استفاده کرد؟administrator
برای نمایش تمام صفحه مرورگر از کدام کلید تابعی میتوان استفاده نمود؟f11
برای نمایش محتویات یک فهرست به صورت ساختار درختی کدام دستور استفاده می شود؟tree
برنامه  disk cleanupدر کدام قسمت از زیر منوی accessoriesقرار دارد؟system tools
برنامه ای که بر روی سیستم اجرا شده و به رایانه صدمه وارد کند چه نام دارد؟ 1و(2برنامه مخرب؛ ویروس)
برنامه مدیریت وظیفه در ویندوز چه نام دارد؟task manager
برنامه های در حال اجرا در کدام ناحیه از نوار وظیفه قرار می گیرند؟notification area
برنامه هایی که هنگام شروع بکار ویندوز بطور خودکار اجرا می شوند در کدام پوشه قرار دارند؟startup
بزرگترین کلید روی کیبرد که با فشردن آن یه فاصله خالی ایجاد میشود چیست؟ spsce
به دریافت فایل از اینترنت چه می گویند؟download
به دوبار سریع و پشت سر هم کلیک یا دکمه سمت چپ ماوس ........می گویند؟double click
به صفحه ی اول یا آغازین هر سایت چه میگویند؟home page

به عمل فشردن و سریع رها کردن یکی از کاید های موس چه میگویند؟ کلیک
به کادر راهنمایی که با اشاره کردن روی آیکن ها نمایش داده می شود...........میگویند؟ tool tip
به ناحیه باال و سمت چپ منوی startکه امکان دسترسی سریع به برنامه ها پوشه ها و فایل ها را ایجاد میکند ..........گفته می شود؟لیست برنامه های اخیر
پسوند فایل های word padکدام گزینه است ؟rtf.
پسوند فایل های پشتیبان کدام گزینه میباشد؟bkf.
پوشه ها با کدام پسوند ویروسی هستند؟exe.
تمام برنامه های قابل اجرا و نصب شده روی ویندوز و کاربرداخل کدام قسمت از منوی stsrtاست؟ all programs
توسط برنامه  task managerکدام یک از گزینه های زیر امکان پذیر نیست؟مشاهده لیست رنامه های نصب شده
توسط کدام گزینه بدون اتصال به اینترنت صفحات اینترنتی مشاهده می شوند؟work offline
توسط کدام گزینه در پنجره  device managerمیتوان سخت افزاری را غیر فعال نمود؟disable
توسط کدام گزینه می توانید تنظیمات منبع تغذیه و برق مصرفی رایانه را تعیین کنید؟power option
جایگاه ذخیره سازی اطالعات حذف شده به طور موقت در کدام قسمت است؟ recycle bin
جایگاه و مکانی که برای نگهداری اطالعات استفاده میشود تا کاربران از طریق اینترنت به آن دسترسی پیدا کنند چه نام دارد؟site
جهت تعیین مکان نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده میشود؟ taskbar location on screen
جهت تعیین نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده میشود؟
جهت تعیین نوع و نحوه نمایش آیکن ها موجود در سینی نوار وظیفه کدام گزینه کار برد دارد؟ taskbar buttons
جهت تغییر ساختار زبان نمایشی در مرورگر اینترنت از کدام گزینه در منوی  viewاستفاده میشود؟ encoding
جهت تنظیمات صفحه  desktopاز کدام پنجره میتوان استفاده نمود؟ personalize
جهت حذف کاراکترهای قبل از مکان نما از کدام کلید استفاده میشود؟backspsce
جهت خالی نمودن صندوق بازیافت به صورت یکجا از کدام گزینه استفاده میکنیم؟ empty recyclebin
جهت سنجاق کردن آیکن یک برنامه به نوار وظیفه با کلیک راست برروی آن از کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟pin to taskbar
جهت لغو فرمان و بستن کادر های محاوره ای از کدام کلید میتوان استفاده کرد؟esc
جهت مرتب سازی پنجره ها به صورت عمودی یا کاشی عمودی از کدام گزینه استفاده می گردد؟show windows sid by side
جهت نمایش یا عدم نمایش نوار منو در یک پنجره از کدام کلید میتوان استفاده کرد؟f10

در انتخاب گسسته به همراه دکمه ی  ctrlکدام کلید را برای انتخاب آیکن ها باید نگه داشت؟ space
در آدرس  www.ershad.ir/home.htmlکدام قسمت حوزه یا domainنام دارد؟ ershad.ir
در برنامه notepadتیک داشتن کدام گزینه سبب میشود با رسیدن متن به انتهای پنجره متن از ناحیه مورد نظر شکسته شود و به خط بع منتقل شود؟ word wrap
در برنامه notepadکدام منو برای انجام کارهای نمایشی می باشد؟view
در برنامه runکدام دستور جهت اجرای برنامه ی ریجستری ویندوز است؟ regedit
در برنامه پخش فایل های صوتی و تصویری کدام گزینه جهت باز کردن صفحات اینترنتی دارای موسیقی است؟open url
در برنامه نقاشی کلید میان بر جهت باز کردن فایل های دیگر کدام گزینه است؟ctrl+o
در برنامه ی windows media playerکدام دکمه جهت فعال یا غیر فعال کردن حالت تکرار است؟repeat
در پنجره folder optionدر کدام قسمت نوع نمایش ساختار درختی پنجره ها را میتوان تعیین کرد؟ navigation pane
در پنجره formatکدام گزینه برای ایجاد برچسب درایو انتخاب می شود؟ volume label
در پنجره helpبا کلیک بر روی کدام گزینه تنظیمات برنامه نمایش داده می شود؟options
در پنجره  internet explorerکدام گزینه برای نمایش یا عدم نمایش نوار فرمان است؟ command bar
در پنجره تغیر رنگ پنجره ها در کدام قسمت میزان شدت رنگ در پنجره ها را میتوان تنظیم کرد؟color intensity
در پنجره صف اولویت کدام گزینه اولویت چاپ را تعیین میکند؟ priority
در پنجره مدیریت برنامه کدام زبانه برای برنامه های در حال اجرا است؟ applications
در پنجره ی disk cleanupانتخاب کدام گزینه سبب حذف فایل های موقتی می شود که هنگام اجرای برنامه ایجاد شده و حذف نشده اند؟ temporari files
در پنجره ی folder optionانتخاب کدام گزینه سبب میشود تا آیکن ها با یکبار کلیک باز شوند و تمامی آیکن ها زیر خط دار شوند؟underline icon titles consis tent with my browser
در پنجره ی formatدر کدام قسمت نوع جدول اختصاص فایل برای درایوها تعیین می شود؟ file system
در پنجره ی خصوصیات فایل ها و پوشه ها کدام قسمت مشخص کننده محل ذخیره فایل یا پوشه است؟location
در پنجره ی خصوصیات ماوس در کدام سر برگ میتوان مشخص نمود با هر بار حرکت لغزنده ماوس چند سطر از صفحه مرور شود؟wheel
در پنجره ی مدیریت وظیفه در کدام زبانه کلیدی فرایند های سیستمی در حال اجرا نمایش داده می شود؟processes
در داخل یک پنجره برای کپی کردن یک آیکن از کدام منو میتوان استفاده کرد؟ organize
در دیسک سخت یک شیار را می توان به بخش های مختلفی تقسیم کرد هر بخش چه نام دارد؟
در زمان جستجو از کدام گزینه برای جستجوی فایل هایی که در یک بازه ی زمانی معین تغییر داده شده اند استفاده میشود؟date modified

در صورتی که بر روی میز کار پنجره ای باز نباشد فشردن کدام کلید ها منجر به باز شدن پنجره ی  shut downمیشود؟alt+f4
در کدام بخش از پنجره  computer managementامکان مدیریت گروه های کاری وجود دارد؟local users and groups
در کدام حالت uacسیستم در باالترین سطح امنیت قرار دارد؟always notify
در کدام حالت تصویر روی میز کار را می پوشاند و به دلیل عدم تغیر تناسب تصویر ممکن اس بخش هایی از تصویر دیده نشود؟fill
در کدام روش از دسترسی به اطالعات برای دسترسی یه اطالعات از آدرس ها آن ها استفاده می شود؟
در کدام سر برگ از پنجره  task managerدرصد فعالیت cpuو میزان مصرف حافظه در قالب نمودار ارائه می شود؟performance
در کدام سربرگ از کادر date&timeامکان افزودن ناحیه های زمانی دیگر به ساعت محلی وجود دارد؟additional clocks
در کدام سربرگ کادر  region and languageمیتواند منطقه جغرافیایی محل سکونت را تعیین کنید؟ location
در کدام قالب کلیه ی عناصر صفحه وب تحت یک فایل فشرده ذخیره مس شوند؟mht
در منوی سیستم یک پنجره کدام گزینه پنجره را جابجا میکند؟move
در منوی کلیک راست کدام گزینه جهت تغییر محتویات فایل های گرافیکی و سندی آیکن است؟ edit
در نرم افزار  outlookبا استفاده از کدام گزینه میتوان وظایف را دسته بندی کرد؟ tasks
در نرم افزار outlookبا استفاده از کدام کلیدها میتوان یک نامه ی جدید جهت ارسال ایجاد کرد؟ctrl+n
در هنگام اجرای فایل های صوتی تصویری با انتخاب کدام گزینه تمام فایل ها نمایش داده میشود؟any files
در هنگام نصب چاپگر در کدام قسمت میتوان نوع چاپگر را انتخاب کرد؟ manufacturer
در ویروس یاب ها کدام گزینه سبب میشود که عمل بروز رسانی انجام شود؟ update
درایوی که راه اندازی سیستم عامل از ان صورت می گیرد چه نام دارد؟bootable
درهنگام تعیین رمز عبور برای حساب کاربری در کدام قسمت می توان متن راهنمایی را برای یاد آوری رمز عبور مشخص کرد؟type password hint
دستگاهی که سیگنال های آنالوگ را به دیجیتال و بالعکس تبدیل میکند چه نام دارد؟modem
دستور  rd aliچه عملی را در پنجره cmdانجام میدهد؟پوشه خالی  aliرا حذف میکند
دستور پاک سازی صفحه ورودی dosچیست؟ cls
زمانی که اطالعات پنجره بیشتر از یک صفحه باشد با استفاده از کدام نوار میتوان اطالعات درون پنجره را دید؟ scroll bar
زمانی که یک پنجره بیشینه می گردد با استفاده از کدام گزینه میتوان آن را به حالت اولیه برگرداند؟restore
شرکتی که وظیفه ی ارائه ی خدمات اینترنتی به کاربران را بر عهده دارد چه نامیده میشود؟ isp

صفحه کلید برای انتقال اطالعات از کدام روش استفاده می کند؟
صفحه ی وبی که به محض باز شدن  ieمشاهده می شود چه نام دارد ؟home page
ظرفیت و حجم حافظه ی مرورگر در کدام زبانه قابل تنظیم است؟ content
عالمت تیک کنار نام چاپگر به چه معنی است؟چاپگر پیش فرض است
عمل کشیدن و رها کردن یک آیکن چه نام دارد؟ drag&drop
عملکرد کدام ویرووس ساده و خطر ناک می باشد و غالبا با تصاویر گرافیکی زیبا همراه است؟trojan
فایل  wavچه نوع فایلی محسوب می شود؟فایل صوتی
فایل ها در  notepaبا چه پسوندی ذخیره می شوند؟
فایل های متنی note padبا چه پسوندی ذخیره میشوند؟.txt
کابرد سربرگ recordingدر کادر  soundچیست؟ تنظیم دستگاه های ضبط صدا
کار ابزار  rotateدر برنامه  paintچیست؟ چرخاندن تمام یا بخشی از تصویر
کار دستور  typeچیست؟مشاهده محتوای یک فایل متنی
کار دکمه browse helpدر پنجره  help and supportچیست؟نمایش اطالعات helpبه صورت دسته بندی
کار دکمه ی mcدر ماشین حساب چیست؟عدد موجود در حافظه را پاک میکند
کار فرمان cd /چیست؟بازگشت به ریشه درایو فعال
کار کلید  enterچیست؟ اجرای فرمانها و وورود اطالعات
کار گزینه  auto-hide the taskbarدر کادر خصوصیات نوار وظیفه چیست؟باعث پنهان شدن نوار وظیفه میشود
کار گزینه  control panelدر منوی  startچیست؟تنظیم و پیکر بندی ویندوز
کار گزینه renameچیست؟ تغییر نام یک فایل یا پوشه
کار گزینه  restore files from all users of this computerچیست؟برای بازیابی فایل ها از نسخه های پشتیبان کلیه کاربران این رایانه استفاده می شود
کار گزینه  scan for hardware changesدر پنجره  device managerچیست؟ جستجوی تغیرات سخت افزاری را انجام می دهد
کار گزینه ی soundsدر پنجره تنظیمات صفحه نمایش چیست؟صدا را به رویدادهای ویندوز اختصاص می دهد
کاربرد برنامه  cound recorderچیست؟ ضبط صدا
کاربرد برنامه  disk defragmenterچیسست؟یکپارچه سازی فضای سخت

کاربرد سربرگ pointerدر کادر  mouseچیست؟تغییر شکل اشاره گر ماوس
کاربرمدیر یا اصلی برنامه چه نام دارد؟ administrator
کدام ابزار در برنامه نقاشی برای بزرگنمایی تصویر استفاده میشود؟ magnifiar
کدام ابزار در برنامه نقاشی برای رنگ آمیزی ناحیه های بسته شکل استفاده می شود؟fill with color
کدام الگوی مصرفی برق ویندوز  7برای لپتاپ که منبع آن باتری است مصرف انرژی را کاهش و عمر باتری را افزایش می دهد؟power saver
کدام بخش از urlدر برگیرنده ی پروتکل انتقال است؟http
کدام بخش از یک پنجره اطالعاتی راجع به آیتم انتخاب شده را نمایش می دهد؟پانل جزییات
کدام برنامه مخرب نیاز به برنامه ی میزبان ندارد و بدون استفاده از یک برنامه ی حامل به تمامی سطوح سیستم رایانه ای خزیده و نفوذ میکند؟worm
کدام پروتکل به صورت پیش فرض برای اکثر سایت های اینترنتی استفاده می شود؟http
کدام پسوند به موسسه های دولتی مربوط است؟edu
کدام حالت باعث میشود یک آیکن در منوی startنمایش داده نشود؟don't display this item
کدام حساب کاربری دارای اختیارات کامل بوده و می تواند اطالعات سایر کاربران را مدیریت کند؟administrator
کدام دستگاه برای برقراری ارتباط بین دو کامپیوتر کاربرد دارد؟گزینه های الف و ب
کدام دستگاه برای رسم نمودار و اشکال خطی و گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
کدام دستگاه خروجی برای نمایش اطالعات به صورت گرافیکی استفاده می شود؟monitor
کدام دسته از نرم افزار ها برای بهینه شدن نرم افزار های دیگر مورد استفاده قرارمی گیرند؟ نرم افزار کمکی
کدام دستور برای ایجاد پوشه استفاده می شود؟ md
کدام دستور برای کپی فایل ها درdosاستفاده می شود؟ copy
کدام دستور در dosبرای حذف پوشه های خالی استفاده می شود؟rd
کدام دستور در runبرای اجرای برنامه ی  paintاستفاده می شود؟ mspaint
کدام دستور در runبرنامه ی مرکز کنترل را باز میکند؟control
کدام دستور زیر برای تنظیم زمان سیستم کاربرد دارد؟time
کدام دستور زیر فاقد پارا متر یا سوئیچ می باشد؟cls
کدام ستون در برگیرنده ی موضوع نامه است؟ subject

کدام سوئیچ در فرمان  dirباعث نمایش اطالعات به صورت صفحه به صفحه می شود؟/p
کدام سیستم عامل ها با واسط گرافیکی عمل میکنند؟gui
کدام فرمان جز فرمان های مدیریت فایل ها محسوب نمیشود؟ rd
کدام قسمت در پنجره هاامکان دسترسی سریع به بخش های پر کاربرد رایانه را میدهد؟navigation pane
کدام قسمت منوی شروع جهت کمک گرفتن از ویندوز و شناختن قسمت های مختلف آن کاربرد دارد؟help&support
کدام کادر در برگیرنده ی آدرس گیرنده مخفی است؟bcc
کدام کادر محل قرار گرفتن آدرس گیرنده ی اصلی است؟to
کدام کلید از کلید های دو حالته میباشد؟ capslock
کدام کلید از کلیدهایی است که در باالی صفحه کلید قرار دارد و برای اجرای عملیات خاص و تابعی به کار میرود؟ f8
کدام کلید برای جابجایی مکان نما در اسناد صفحات وب و محیط های ویرایشی کاربرد دارد؟ کلید های پیمایشی
کدام کلید روی caseجهت راه اندازی دوباره رایانه میباشد؟گزینه 1.3

(reset,restart

کدام کلید میان بر برای دوباره باز کردن سایت مورد استفاده قرار میگیرد؟ f5
کدام گزینه از عوامل تاثیر گذار بر سرعت کامپیوتر است؟'گزینه های الف و ب
کدام گزینه از کادر محاوره ی  internet optionsوظیفه ی حذف فایل های موقت اینترنتی را دارد؟delete files
کدام گزینه از متداول ترین دستگاه های ورودی است که برای وارد کردن داده ها و دستورات به رایانه استفاده میشود؟keyboard
کدام گزینه از موتور جستجو ( )search engineنیست؟roshd
کدام گزینه از موتور های جستجو نمیباشد؟
کدام گزینه از وظایف سیستم عامل نمی باشد؟ویروس یابی سیستم
کدام گزینه اصلی ترین نرم افزار واسط بین کاربر و سخت افزار است؟ سیستم عامل
کدام گزینه امکان تغیر شکل آیکن های معروف ویندوز را به کاربر میدهد؟change desktop icon
کدام گزینه این امکان را می دهد که میز کار خود را در اختیار یک کار بر ماهر قرار دهید تا مشکل شما را بر طرف کند؟geta friend help you over the internet
کدام گزینه باعث ادامه عملیات چاپ از نقطه توقف می شود؟ resume
کدام گزینه برای انتقال نامه به یک مسیر دلخواه کاربرد دارد؟
کدام گزینه برای جابجایی سریع بین حسابهای کاربری استفاده میشود؟switch user

کدام گزینه برای کاهش مصرف برق در زمان هایی که رایانه به طور موقت استفاده نمی شود مناسب است؟sleep
کدام گزینه برای نمایش ابزارک های ویندوزکاربرد دارد؟ Show desktop gadgets
کدام گزینه به پوشه ی نامه های نیمه کاره اشاره دارد؟draft
کدام گزینه به سرویس گیرنده اشاره دارد؟client
کدام گزینه به شبکه ی محلی اشاره دارد؟lan
کدام گزینه به لیست توزیع اشاره دارد؟distribution list
کدام گزینه پنجره ها را به صورت افقی یا کاشی افقی مرتب میکند؟show windows stacked
کدام گزینه پنجره های باز روی میز کاررا به صورت آبشاری مرتب میکند؟cascade windows
کدام گزینه تصویر پس زمینه را میکشد تا کل میز کار را بپوشاند و کل تصویر دیده می شود؟stretch
کدام گزینه تصویر را به اندازه ی صفحه نمایش نشان می دهد و نسبت ابعاد تصویر را حفظ می کند؟ fit
کدام گزینه تصویر را به اندازه ی صفحه نمایش نشان میدهد ونسبت ابعاد تصویر را حفظ می کند؟
کدام گزینه تعریف مناسبی از web siteارئه می دهد؟صفحات وبی که به شخص یا گروه خاصی تعلق داشته و روی یک سرویس گیرنده ی اینترنتی قرار دارد
کدام گزینه جز دستگاه های قابل حمل محسوب نمی شود؟ دیسک منطقی
کدام گزینه جز دستگاه های ورودی /خروجی محسوب می شود؟ monitor
کدام گزینه جهت بیشینه کردن پنجره ها است؟maximize
کدام گزینه جهت تنظیم محافظ صفحه نمایش کاربرد دارد؟screen saver
کدام گزینه جهت فشرده سازی اطالعات کاربرد دارد؟compressed folder
کدام گزینه جهت نمایش آیکن ها به صورت موضوعی است و تاریخ ایجاد یا ویرایش فایل را نیز در اختیار قرار می دهد؟content
کدام گزینه جهت نمایش آیکن ها به صورت موضوعی می باشد؟
کدام گزینه جهت نمایش حالت پیشرفته ماشین حساب کاربرد دارد؟scientific
کدام گزینه جهت نمایش دائمی تذکر های برنامه ی فعال در سینی نوار وظیفه می باشد؟show icon and notification
کدام گزینه در  control panelمیتوان اجرا ویندوز را نصب و حذف کرد؟programs&features
کدام گزینه در  folder optionsباعث می شود درایو های خالی در پنجره computerمخفی شوند؟ hide empty drivers in the computer folder
کدام گزینه در باره  task barنادرست است؟لیست برنامه های نصب شده روی ویندوز را نمایش میدهد

کدام گزینه در پنجره  speech recognitionکار بااین برنامه را آموزش می دهد؟ take speech tutorial
کدام گزینه در خصوصیات درایو فضای استفاده شده ی درایو را نمایش می دهد؟ used s pace
کدام گزینه در کادر fontدر نرم افزار  note padباعث ضخیم نوشتن متن ها می شود؟bold
کدام گزینه در ناحیه ی  historyمشاهده نمی شود؟ search
کدام گزینه در نوار وضعیت Ieمشاهده نمیشود؟نام موتور جستجو
کدام گزینه صحیح است؟ با درگ یک فایل به سطل بازیافت بطور پیش فرض امکان باز یابی آن وجود دارد
کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ گزینه  resumeکار چاپی را یکبار دیگر از ابتدا به چاپگر ارسال می کند
کدام گزینه صحیح نمی باشد؟امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات سیستمی وجود ندارد
کدام گزینه صحیح نمی باشد؟لیست برنامه های نصب شده روی سیستم در کادر task schedulerقابل مشاهده است
کدام گزینه صحیح نیست؟پس از تغییر تصویر کاربر برای مشاهده آن باید رایانه را راه اندازی مجدد کنید
کدام گزینه صحیح نیست؟نام دستورات بایدبا حروف کوچک نوشته شود
کدام گزینه عبارت های مورد جستجو را با "یا" پیوند می دهد؟ or
کدام گزینه کادر محاوره ی وضعیت اتصال سرعت نقل انتقال داده ها را نمایش میدهد؟speed
کدام گزینه مدت زمان انتقال انتظار برای نمایش محافظ صفحه نمایش را مشخص می کند؟wait
کدام گزینه منجر به  downloadفایل از اینترنت می شود؟save target as
کدام گزینه نشان دهنده ی پورت موازی در نصب چاپگر می باشد؟
کدام گزینه یک کلید تابعی است؟f10
کدام گزینه یک نرم افزاری سیستمی نیست؟نرم افزارهای گرافیکی
کدام گزینه یکی از انواع حافظه اصلی است؟ram
کدام گزینه یکی از راه های تشخیص آلودگی سیستم است؟همه موارد
کدام گزینه یکی از راه های مقابله با برنامه های مخرب نمی باشد؟عدم استفاده از حافظه های جدا شدنی
کدام گزینه یکی از روش های پیشگیری ورود ویروس به رایانه نمیباشد؟بازیابی فایل های پشتیبان
کدام مد ماشین حساب برای محاسبات آماری کاربرد دارد؟statistic
کدام نما محتویات پنجره را با جزییات کامل (در هر ردیف مشخصات یک عنصر) نشان می دهد؟details

کدام نوار ابزار امکان تغیر زبان را به کار میدهد؟language bar
کدام واحد در cpuوظیفه ی کنترل کلیه ی عملیات سیستم را بر عهده دارد؟
کدام ویژگی از برنامه ی ویروس نمیباشد؟ راه اندازی مجدد سیستم
کدام یک از اسامی زیر برای نام یک پوشه مجاز می باشد؟ pm.exe
کدام یک از انواع ویروس های زیر از طریق صندوق پستی وارد سیستم می شوند؟ email- virus
کدام یک از پسوندهای زیر جهت فایل های اجرایی می باشد؟.exe
کدام یک از دستگاه های زیر جهت تبدیل سیگنال های دیجیتال به آنالوگ یا برعکس مورد استفاده قرار میگیرد؟
کدام یک از روش های انتقال برای سخت افزارهایی با سرعت پایین مناسب هستند؟
کدام یک از کلید های زیر کلید ترکیبی است؟ shift
کدام یک از گزینه های زیر یک میان نرم افزار است؟
کدام یک از موارد زیر در قوانین نامگذاری صحیح نمی باشد؟ حداقل طول نام باید  255کاراکتر باشد
کدام یک از نرم افزار های زیر کاربردی نیست؟windows xp
کدام یک از ویروس های زیر با کپی زدن از خود تولید مثل کرده و در سیستم پخش می شوند؟worm
کلید میان بر pasteکدام گزینه می باشد؟ctrl+v
کلید میان بر برای چاپ یک فایل چیست؟ctrl+p
کلید میان بر برای نمایش پنجره  help and supportچیست؟f1
کلید میانبر pasteکدام گزینه است؟
کلید میانبر replyچیست؟ ctrl+r
کلید میانبر برای باز کردن منوی startکدام گزینه است؟ctrl+ esc
کلید میانبر برای ذخیره سازی یک سند کدام گزینه است؟ctrl+s
کلید میانبر برای نمایش پنجره ی خصوصیات پوشه ها و فایل ها کدام گزینه است؟ alt+enter
کلید میانبر جهت تغییر نام آیکن ها کدام گزینه میباشد؟ f2
گزینه change the account typeدر پنجره  user accountsچه عملی را انجام می دهد؟تغییر نوع حساب کاربری
گزینه  open each folder in the same windowدر پنجره  folder optionچه عملی را انجام می دهد؟هرپوشه را در پنجره فعلی باز می کند

گزینه کنترل کننده پنجره در کدام نوار ابزار است؟ title bar
مجموعه ای از سرویس های دیجیتال که برای کاربر انتهایی قابل دسترسی می باشد چه نام دارد؟
مجموعه ی دستورالعمل ها و عملیاتی که بر روی داده ها صورت میگیرد تا نتیجه حاصل گردد چه نام دارد؟
مدت زمان اتصال به اینترنت توسط کدام یک از قسمت های کادر محاوره ای وضعیت اتصال تعیین می شود؟duration
مسیر پوشه جاری در کدام نوار در پنجره ها نمایش داده میشود؟adress bar
مسیر پیش فرض ذخیره سازی فایل ها در اکثر نرم افزار ها کدام گزینه میباشد؟document
معموال اولین حرفی که به درایو های دیسک اختصاص داده می شود چیست؟ c
مهمترین و اصلی ترین آیکن ویندوز که برای نمایش و مدیریت فایل ها پوشه ها و...استفاده میشود چیست؟computer
میان بر برنامه ها در کدام پوشه قرار گیرد که هنگام باال آمدن سیستم به طور خودکار اجرا شود؟start up
نامه های ارسال شده در کدام قسمت قرار می گیرند؟sent
نرم افزاری که توسط آن بتوان با سایت های اینترنت ارتباط برقرار کرد چه نامیده میشود؟
نرم افزاری که قابلیت نمایش صفحات وب را در اختیار کاربر می گذارد چه نام دارد؟browser
نشانه و سمبل های روی میز کار چه نام دارد؟icon
وجود عالمت پیکان کوچک کنار یک آیکن نشانه چیست؟آیکن میان بر
وجود کدام کاراکتر در جلوی عبارت مورد جستجو باعث می شود که همه ی عبارت ها به جز عبارت مورد جستجو بررسی شوند؟ -
ویروس های چند جزئی معموال تحت کدام ویندوز انتشار نمیابند؟

