
 19مهر  91***  ویژه هر سه پایه تحصیلی***  کامپیوترآزمون تشخیصی 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 " چیست؟Informationدر دنیای کامپیوتر، مفهوم دقیق واژه "  1

 

 

  اطالعات الف( 

  اطالعات خام ب( 

 

   اطالعات پردازش شده ج(

   همه موارد صحیح می باشد د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 " چیست؟Dataدر دنیای کامپیوتر، مفهوم دقیق واژه "  2

 

 

 

  اطالعات الف( 

  اطالعات پردازش شده ب( 

 

   اطالعات خام ج(

   همه موارد صحیح است د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 یک کالس هوشمند، از چه تجهیزاتی تشکیل می گردد؟  3

 

 

 

  تخته هوشمند الف( 

  دیتا پروژکتور ب( 

   کامپیوتر ج( 

 

   همه موارد در کالس هوشمند وجود دارد د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از گزینه های زیر، یک "سیستم عامل" برای گوشی های همراه نیست؟  4

 

 

 

  Android الف( 

  iOS ب( 

   Symbian ج( 

 

   Mac د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کوچکترین واحد "تصاویر" در دنیای تکنولوژی چیست؟  5

 

 

 

  بایت الف( 

 

  پیکسل ب(

   هرتز ج( 

   کیلوبایت د( 

 

کوچکترین واحد اندازه گیری تصاویر، پیکسل می باشد. از کنار هم قرار گرفتن تعداد بی شماری  جواب تشریحی: 
تشکیل می شود. در واقع پیکسل را می توان همچون موزاییک هایی در نظر گرفت که با در پیکسل، یک تصویر 

کنار هم قرار گرفتن، سطح یک اتاق را پوشش می دهند. به همین شکل، یک عکس یا تصویر نیز از کنار هم قرار 
 گرفتن تعداد بسیار زیادی پیکسل تشکیل می گردد.

 

 

     

 مگابایت است؟یک گیگا بایت، چند   6

 

 

 

  مگابایت 0111 الف( 

  مگابایت 429 ب( 

 

   مگابایت 0129 ج(

   مگابایت 011 د( 

 
مگابایت( می باشد اما اشتباهاً در بین عموم  01به توان  2مگابایت ) 0129یک گیگابایت معادل  جواب تشریحی: 

مگابایت است و باید در نظر داشت که این تفکر  0111کاربران کامپیوتری، رایج شده است که یک گیگابایت معادل 
 اشتباه بوده و صرفاً به علت سهولت در محاسبات ایجاد شده است.
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 کدامیک از گزینه های زیر، یک سرویس پست الکترونیکی را نمایش نمی دهد؟  7

 

 

 

  Gmail الف( 

  Yahoo ب( 

   Hotmail ج( 

 

   Firefox د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از گزینه های زیر، پسوند یک "فایل اجرایی" را نمایش می دهد؟  8

 

 

 

 
  EXE الف(

  HTML ب( 

   DOC ج( 

   XLSX د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید.  9

 

 

 

  بوده و نمایانگر هارد کامپیوتر می باشد Hard Duty Directمخفف عبارت  HDD الف( 

 

  بوده و نمایانگر حافظه جانبی کامپیوتر می باشد Random Access Memoryمخفف عبارت  RAM ب(

   بوده و نمایانگر کارت گرافیک کامپیوتر است Central Print Unitمخفف عبارت  CPU ج( 

   همه موارد صحیح می باشند د( 

   - تشریحی:جواب   

     

 کدامیک از گزینه های زیر، "سخت افزار" کامپیوتری نیست؟  11

 

 

 

  Mother Board الف( 

  CPU ب( 

   RAM ج( 

 

   O.S د(

   - جواب تشریحی:  

     

 قدرت کدامیک از سخت افزار کامپیوتری زیر، با واحد "هرتز" تعریف می شود؟  11

 

 

 

 
  CPU الف(

  RAM ب( 

   Hard Disk Drive ج( 

   VGA د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برای گرفتن عکس از صفحه نمایش داده شده در کامپیوتر، از چه کلیدی استفاده می کنیم؟  12

 

 

 

  Caps Lock الف( 

  Scroll Lock ب( 

 

   Print Screen ج(

   Pause د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 واحد سنجش اندازه صفحه مانیتورها چیست؟  13

 

 

 

  سانتیمتر الف( 

  میلیمتر ب( 

 

   اینچ ج(

   فوت د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
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 واحد اصلی سنجش توان کارتهای گرافیک چیست؟  14

 

 

 

 
  بایت الف(

  هرتز ب( 

   پیکسل ج( 

   گیگا د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برای خروج از یک برنامه در کامپیوتر، از چه نوع کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟  15

 

 

 

  Alt + F2 الف( 

  Shift + F2 ب( 

   Ctrl + F4 ج( 

 

   Alt + F4 د(

   - جواب تشریحی:  

     

برای اینکه در هنگام تایپ متون انگلیسی در نرم افزارهای کامپیوتری، تمامی حروف انگلیسی به صورت حروف   16
  نوشته شود( از چه کلیدی استفاده می نماییم؟ qبه جای  Qبزرگ نوشته شوند )به عنوان مثال 

 

 

  Ctrl الف( 

  Alt ب( 

 

   Caps Lock ج(

   Num Lock د( 

   - تشریحی:جواب   

     

را نگه داشته و سپس کلید حرف مورد  Shiftاگر در هنگام تایپ متون در نرم افزارهای کامپیوتری، ابتدا کلید   17
  نظرمان را بفشاریم، چه اتفاقی می افتد؟

 

 

  هیچ گونه حرفی در نرم افزار تایپ نمی شود الف( 

  اتفاق دیگری نمی افتدهمان حرف مورد نظرمان تایپ می شود و  ب( 

 

حرف مورد نظرمان تایپ نمی شود و به جای آن عالمت دیگری که روی کلید همان حرف نقش بسته است، تایپ  ج(
 می شود

 
 

   را نگاه داریم، با زدن هر حرفی، فقط عالمت سؤال تایپ می گردد Shiftاگر کلید  د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 گزینه های زیر، با مفهوم "پست الکترونیکی" ارتباط ندارد؟کدامیک از   18

 

 

 

  Email الف( 

  Gmail ب( 

 

   Google Chrome ج(

   Yahoo د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

19  PC به چه معناست؟ 

 

 

 

 
  کامپیوتر شخصی الف(

  اطالعات کامپیوتری ب( 

   داده های اطالعاتی ج( 

   تخته های هوشمند د( 

 

 

 و به معنای "کامپیوتر شخصی" می باشد Personal Computerمخفف عبارت  PC جواب تشریحی:
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برخورد نموده اید. معنای  O.Sحتما در هنگام خرید محصوالتی همانند لپ تاپ، تبلت یا گوشی هوشمند، با واژه   21
  اين واژه چیست؟

 

 

 
  سیستم عامل الف(

  میزان حافظه داخلی ب( 

   قدرت پردازش تصاویر گرافیکی ج( 

   سرعت انتقال اطالعات د( 

 

بوده و به معنای سیستم عامل می باشد. به عنوان مثال  Operating Systemمخفف عبارت  O.S جواب تشریحی: 
وقتی قصد خريد لپ تاپ را داريد، سیستم عامل می تواند "ویندوز" یا "مکینتاش )ویژه لپ تاپ های اپل(" باشد و 
 یا اگر قصد خرید گوشی همراه را داريد، سیستم عامل هایی مثل "اندروید" ، "ویندوز" ، "جاوا" ، "سیمبین" و ...

 معنا پیدا می کنند

 

 

     

 کدامیک از گزینه های زیر، مرورگر )جستجوگر( اینترنتی نیست؟  21

 

 

 

  (Mozilla Firefoxموزیال فایرفاکس ) الف( 

 

  (Gmailجی میل ) ب(

   (Google Chromeگوگل کروم ) ج( 

   (Internet Explorerاینترنت اکسپلورر ) د( 

 

میل یک مرورگر اینترنتی نیست بلکه یکی از انواع پست الکترونیکی می باشد که توسط جی  جواب تشریحی: 
 شرکت گوگل ارائه می گردد

مرورگرهای اینترنتی ابزاری برای گشت و گذار در فضای وب می باشند که از مهمترین آن ها می توان به گزینه 
 زیر اشاره کرد:های 

 و ... رفاکسموزیال فای، گوگل کروم، اینترنت اکسپلورر

 

 

     

 " به چه معنایی است؟Networkواژه "  22

 

 

 

 
  کار شبکه ای )گروهی( الف(

  تکنولوژی ب( 

   اینترنت ج( 

   نرم افزار کامپیوتری د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برای تایپ کردن متون، مقاالت و ... از چه نرم افزاری استفاده می کنیم؟  23

 

 

 

  Excel الف( 

 

  Word ب(

   Paint ج( 

   Access د( 

   - جواب تشریحی:  

     

فلش هایی که برای نقل و انتقال فایل ها مورد استفاده قرار می دهیم، از طریق چه پورت )درگاه( به کامپیوتر   24
  متصل می شوند؟

 

 

  VGA الف( 

 

  USB ب(

   LPT ج( 

   IEEE د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 جمله زیر معرف کدام گزینه است؟  25
)) بخش های قابل لمس از کامپیوتر هستند که به صورت فیزیکی قابل مشاهده بوده و برای راه اندازی یک 

 سیستم کامپیوتری مورد نیازند ((
 

 

 

  نرم افزار الف( 

 

  سخت افزار ب(

   کامپیوتر ج( 

   اطالعاتفایل ها و  د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
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 " به چه معناست؟Computerواژه "  26

 

 

 

 
  " و به معنای "محاسبه گر" می باشدComputeاز مصدر " الف(

  " و به معنای "انجام دهنده" می باشدComputeاز مصدر " ب( 

   " و به معنای "محاسبه گر" می باشدCompteutاز مصدر " ج( 

   " و به معنای "انجام دهنده" می باشدCompteutاز مصدر " د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 مفهوم "هسته" در مورد کدام یک از سخت افزارهای کامپیوتری به کار می رود؟  27

 

 

 

 
  CPU الف(

  RAM ب( 

   VGA ج( 

   HDD د( 

   - جواب تشریحی:  

     

اسالیدهای آموزشی و استفاده از آن ها در کالسهای درس یا جلسات آموزشی، از چه نرم افزاری برای طراحی   28
  استفاده می گردد؟

 

 

 
  Power Point الف(

  Word ب( 

   Photoshop ج( 

   Paint د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 نشان می دهد؟کدام یک از گزینه های زیر، یک موتور جستجوی اینترنتی را   29

 

 

 

 
  Google الف(

  Gmail ب( 

   Excel ج( 

   Program د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 تعلق ندارد؟ Microsoft Officeکدامیک از نرم افزارهای زیر به بسته نرم افزاری   31

 

 

 

  Word الف( 

  Power Point ب( 

   Excel ج( 

 

   Draw Pannel د(

   - جواب تشریحی:  

     

 ، تركیب كدام كلیدها مي باشد؟Editاز منوي  Cutمعادل عمل   31

 

 

 

  Alt + F4 الف( 

 

  Ctrl + X ب(

   Ctrl + C ج( 

   Ctrl + Z د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 شود؟برای تغییر نام فایل ها یا پوشه ها در ویندوز از کدام دکمه استفاده می   32

 

 

 

 
  F2 الف(

  F1 ب( 

   F3 ج( 

   Insert د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
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 برای چه نوع فایلی استفاده می شود؟ TXTپسوند   33

 

 

 

  تصویری الف( 

  صوتی ب( 

 

   متنی ج(

   نرم افزار کاربردی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام است؟ Undoکلید میانبر فرمان   34

 

 

 

 
  Ctrl+z الف(

  Shift+z ب( 

   Alt+s ج( 

   Ctrl+s د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام پسوند مخصوص آدرس سایتهای آموزشی است؟  35

 

 

 

 
  edu الف(

  com ب( 

   net ج( 

   org د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 شبکه محلی چه نام دارد؟  36

 

 

 

 
  LAN الف(

  WAN ب( 

   اینترنت ج( 

   اینترانت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 از کدام مورد برای اتصال به اینترنت استفاده می شود؟  37

 

 

 

  LANشبکه  الف( 

  کارت صدا ب( 

 

   (Modemمودم ) ج(

   کارت گرافیک د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از موارد زیر یک سیستم عامل محسوب می شود؟  38

 

 

 

  Photoshop الف( 

  PowerPoint ب( 

 

   Windows ج(

   Netscape د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 لیست آخرین اسنادی که مشاهده کرده ایم در کجا قرار می گیرد؟  39

 

 

 

  My Document الف( 

 

  My Recent Document ب(

   My Network Places ج( 

   Favorite د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
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 پسوند یک فایل نمایان گر چیست؟  41

 

 

 

 
  نوع فایل الف(

  نام فایل ب( 

   اندازه فایل ج( 

   تاریخ ساخت فایل د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ............ و تبديل آنها به ........... است.هدف از پردازش داده ها، دريافت   41

 

 

 

  اطالعات مفید ، داده الف( 

  اطالعات ، دستورالعملها ب( 

   داده ها ، واحد خروجي ج( 

 

   داده ها ، اطالعات مفید پردازش شده د(

   - جواب تشریحی:  

     

42  RAM .یک حافظه .............. است 

 

 

 

  جانبی الف( 

  دائمی ب( 

 

   موقت ج(

   فقط خواندنی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 كارتي كه براي اتصال به مانیتور به كار مي رود کدام است؟  43

 

 

 

  کارت شبکه الف( 

  کارت مودم ب( 

 

   کارت گرافیک ج(

   کارت صوت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 از دستگاه هاي زير برای انتقال تصاوير به كامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد؟كدام يك   44

 

 

 

 
  اسکنر الف(

  پرینتر ب( 

   ماوس ج( 

   پالتر د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 كدام يك از حافظه هاي زير جانبي می باشد؟  45

 

 

 

  ROM الف( 

 

  CD-ROM ب(

   RAM ج( 

   Cache د( 

   - جواب تشریحی:  

     

46  CPU .به واحد ......... گفته مي شود 

 

 

 

 
  پردازشگر مركزي الف(

  محاسبه و منطق ب( 

   کنترل ج( 

   حافظه د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
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 ماوس و کیبورد چه نوع دستگاه هايي هستند؟  47

 

 

 

  ورودی -خروجی  الف( 

 

  ورودی -ورودی  ب(

   خروجی -خروجی  ج( 

   خروجی -ورودی  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 به کدام حافظه منتقل می شوند؟ CPUاطالعات بعد از پردازش توسط   48

 

 

 

 
  RAM الف(

  CD-ROM ب( 

   هارد دیسک ج( 

   ROM د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 مجاور هم كه يكي از عالیم، اعداد يا حروف را نمايش مي دهد .......... گفته مي شود. بیت 8به مجموعه   49

 

 

 

  File الف( 

 

  Byte ب(

   Word ج( 

   Bit د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 كدام يك از گزينه هاي زير سخت افزار نیست؟  51

 

 

 

  حافظه های جانبی الف( 

 

  سیستم عامل ب(

   IC ج( 

   قطعات الکترونیکی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 چیست؟ ROMو حافظه  RAMفرق بین حافظه   51

 

 

 

  از نوع مغناطیسي است ROMاز نوع نیمه هادي و  RAM الف( 

  فقط نوشتني است RAMفقط خواندني است ولي  ROM ب( 

 

   خواندني و نوشتني است RAMفقط خواندني است ولي  ROM ج(

   هیچکدام د( 

   - جواب تشریحی:  

     

52  IT یعنی چه؟ 

 

 

 

  فناوری اطالعات و ارتباطات الف( 

  علوم کامپیوتر ب( 

   ارتباطات مخابراتی ج( 

 

   فناوری اطالعات د(

   - جواب تشریحی:  

     

 خروجی است؟کدام يک از دستگاه های زير فقط   53

 

 

 

  دیسکت الف( 

  اسکنر ب( 

 

   مانیتور ج(

   ماوس د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
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 کدام یک از گزینه های زیر سیستم عامل نیست؟  54

 

 

 

  MS-DOS الف( 

  Unix ب( 

   Windows ج( 

 

   MS-Word د(

   - جواب تشریحی:  

     

 ارائه شده در کامپیوتر به کدام عوامل زیر بستگی ندارد؟کیفیت تصاویر   55

 

 

 

  کارت گرافیک الف( 

 

  RAM ب(

   نوع مانیتور ج( 

   تنظیمات ویندوز د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام یک از تجهیزات زیر "ورودی" نیست؟  56

 

 

 

  ماوس الف( 

  کیبورد ب( 

   قلم نوری ج( 

 

   پرینتر د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام یک از تجهیزات زیر "خروجی" نیست؟  57

 

 

 

  پرینتر الف( 

 

  اسکنر ب(

   چاپگر رنگی ج( 

   چاپگر سیاه و سفید د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام گزینه جزء حافظه های اصلی به شمار می آید؟  58

 

 

 

  Hard Disk الف( 

  DVD-ROM ب( 

 

   ROM ج(

   CD-ROM د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 از کدامیک از نرم افزارهای زیر به عنوان "بانک اطالعاتی" استفاده می شود؟  59

 

 

 

  MS-Word الف( 

  MS-Powerpoint ب( 

 

   MS-Access ج(

   MS-Excel د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 دارای چه ظرفیتی برای ذخیره اطالعات است؟ CDیک   61

 

 

 

  گیگابایت 2 الف( 

 

  مگابایت 011 ب(

   مگابایت 811 ج( 

   گیگابایت 9 د( 

   - جواب تشریحی:  
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