نمونه سواالت امتحانی
 -1کدام یک جز خصوصیات حافظه  RAMنمیباشد؟
الف) حافظه فقط خواندنی است

ب)اطالعات این حافظه ماندگار نیست
د)به این حافظه ،حافظه فعال گفته میشود

ج)اطالعاتی که وارد کامپیوتر می شوند ابتدا وارد این حافظه می شوند

 -2در سیستم کامپیوتر کدام بخش سرعت و توانایی کل سیستم را تعیین میکند ؟
الف) حافظه ROM

ج)CPU

ب)دیسکهای نوری

د)دستگاه های ورودی و خروجی سیستم

 -3کدامیک جز وظایف سیستم عامل نیست؟
الف) مدیریت و کنترل وسابل ورودی و خروجی
ج)تخصیص فضای حافظه به برنامه

ب) راه اندازی کامپیوتر

د)برقراری ارتباط بین کاربر و سخت افزار

-4برای تغییر نام فایلی که در یکی از پوشه ها ذخیره شده است  ،بعد از کلید راست روی آن  ،کدام گزینه را انتخاب میکنیم ؟
الف) newب) restoreج) openد)rename
 -5برای خاموش کردن کامپیوتر از کدام گزینه استفاده میکنیم ؟
الف)restart

ب) shutdownج) logoffد)sleep

-6پسوند  .txtمربوط به چه نوع فایل هایی میباشد ؟
الف)فایلهای متنی

ب)فایل های صوتی ج)فایل  wordد)فایل زیپ شده

 -7لیست تمام برنامه هایی که روی سیستم نصب شده اند از کجا قابل دسترسی میباشد ؟
الف) start-all programs

ب) my computer - d

ج) my documentد) control panel – add new hardware
 -8چنانچه در  wordبخواهیم خط جدیدی در همان پاراگراف که هستیم (نه پاراگراف جدید) ایجاد کنیم  ،از کدام گزینه
استفاده میکنیم ؟
الف)  enterب)  ctrl+enterج)  shift+enterد) ctrl+shift
 -9گزینه های  cutو  pasteباهم چه عملی انجام میدهند ؟
الف) برای نسخه گرفتن از متن انتخابی ب)برای پاک کردن متن انتخابی
ج) برای جابجایی متن انتخابی د)برای ذخیره کردن فایل
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 -11برای انجام تنظیمات مربوط به شکل قلم کلمات در  wordاز کدام گزینه استفاده میشود ؟
الف)  format – fontب) format-columnsج) insert-fontد)format-paragraph
 -11کدام گزینه روشی برای ایجاد جدول در  wordرا نشان نمی دهد؟
الف) استفاده از دستور  insertاز روی منوی table
ب)استفاده از دکمه  insert tableاز روی نوار ابزار
ج)استفاده از دکمه border and shading
د)استفاده از دکمه draw table
-12برای ذخیره کردن اطالعات و تغییراتی که در فایل  wordمی دهیم  ،از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الف)  openب)  saveج)  printد) new
 -13در  wordبرای تغیر زبان متن از انگلیسی به فارسی از طریق صفحه کلید ،با کدام کلید ها می توان این کار را انجام داد ؟
الف) ctrl + enter
ب) alt + shift
ج) ctrl + alt
د)ctrl + alt + del
-14در تنظیم پاراگراف بندی صفحات  ،گزینه راست چین چه عملی را انجام می دهد ؟
الف)خطوط حاشیه را نسبت به حاشیه راست تراز می کند
ب)جهت نوشتن خطوط را راست به چب می کند
ج)خطوط پاراگراف را نسبت به حاشیه راست و چب تراز می کند
د)متون فارسی را از سمت راست شروع میکند
 -15گزینه  split cellsدرنوارابزار جدول چه عملی انجام میدهد؟
الف)یک جدول را به چندین جدول تقسیم میکند .
ب) خانه های فعال جدول را باهم ادغام میکند
ج) یک خانه جدول را به چندین جدول تقسیم می کند
د) متون فارسی را از سمت چپ شروع میکند
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 -16برای درج پاورقی از کدام گزینه استفاده میکنیم ؟
الف) insert - reference
ب) insert - header and footer
ج) view - header and footer
د) view - footnote and endnote
 -17درمنوی  tableگزینه  insert - row aboveچه کاری انجام میدهد ؟
الف) یک ستون جدید به ابتدای جدول اضافه میکند
ب) یک ردیف جدید به باالی ردیف فعلی اضافه میکند
ج) یک ردیف جدید به باالی جدول اضافه میکند
د) یک ردیف جدید به پایین جدول اضافه میکند
 -18از میان نرم افزار های مجموعه آفیس کدام یک برای طراحی پایگاه اطالعاتی پردازش حجم وسیع اطالعات استفاده می
شود ؟
الف)  excelب) out look

ج)  wordد) access

 -19برای درج یک کاربرگ جدید درکادرپوشه جاری کافی است :
الف) از منوی  insertگزینه  worksheetرا کلیک میکنیم ب) از منوی  formatاستفاده میکنیم
ج) امکان درج کاربرگ جدید در کادرپوشه جاری وجود ندارد

د) از منوی  fileگزینه  newرا کلید میکنیم

 -21کدام یک از فرمول های زیر برای محاسبه میانگین خانه های  a1تا  a7استفاده نمیشود ؟
الف) ) sum(a1:a7) / count (a1:a7ب) )sum(a1:a7) / max(a1:a7
ج) )average(a1:a7

د) sum(a1:a7) / 7

-21خطای ! #numدر  excelچه زمانی رخ میدهد ؟
الف) زمانی که یک عبارت غیر معتبر در فرمول وارد شود.
ج) زمانی که فرمول سلول مورد مراجعه حذف شده باشد.

ب) زمانی که فرمول یا تابع غلط باشد
د) زمانی که تقسیم بر صفریا سلول خالی انجام شود

 -22برای حذف یک کاربرگ در  excelاز کدام گزینه استفاده میکنیم ؟
الف)  deleteب) exit

ج) clear

د) delete sheet
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 -23کدام پسوند درفایل های ذخیره شده  excelبکار نمی رود ؟
الف)  .docب) .xls

ج) .xlw

د) .htm

 -24کدام تابع تعداد مقادیر عددی موجود در محدوده ای از خانه های  a1تا  a5را باز میگرداند ؟
الف) ) count (a1:a5ب) ) count a(a1:a5ج) ) sum(a1:a5د) )max(a1:a5
 -25در  excelکدام مورد از طریق پنجره  page setupمنوی فایل تنظیم نمی شود ؟
الف) مسیر ذخیره فایل چاپی ب) اندازهی صفحه چاپی ج) عمودی و افقی بودن صفحه چاپ د) کیفیت چاپ بر حسب dpi
 -26برای درج حقوق کامل کارمند درخانه  a3با کسر  %11از مالیات در صورتی که حقوق ناخالص در خانه  a1نوشته شده باشد ،
کدام فرمول در خانه  a3نوشته میشود ؟
الف)  =a1*%10ب) =a1-d1*%10

ج) =a1-a1*%10

د)=a1*%10-a1

 -27کدام یک جز خدمات اینترنت به حساب نمی آید ؟
الف) پست الکترونیکی ب) ویرایش فایل های سیستم
ج) تهیه نرم افزار

د) دسترسی به اطالعات

 -28به عمل انتقال یک فایل از روی اینترنت و یا هرشبکه دیگر بر روی کامپیوتر خود  .....................میگویند ؟
الف)  searchب)  refreshج)  downloadد) chat
 -29برای اضافه کردن فایلی به ایمیل در صفحه میل  yahooاز چه دکمه ای استفاده میکنید ؟
الف)  sendب) composeج) sign in

د) attach

 isp -31چیست؟
الف) مرورگر اینترنت ب) آدرس سایتی در اینترنت ج) حوزه بعضی از آدرس های اینترنت د) مرکزسرویس دهنده اینترنت
 -31ویژگی ها و امتیازات کامپیوتر را نام ببرید ؟
 -32چرا از حافظه های جانبی استفاده میکنیم ؟ تفاوت حافظه های اصلی و جانبی در چیست ؟
 -33وارد کردن تصاویر در  wordچگونه انجام میگیرد ؟
 -34چگونگی ترسیم نموداردر  excelبه اختصار شرح دهید ؟
 -35مودم چیست ؟ انواع آن را نام برده و تفاوت های آن را شرح دهید ؟
 -36حداقل تجهیزات الزم جهت اتصال به اینترنت را بنویسید ؟
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