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 شووهدای خیابووان ،فخووررازی خیابووان ،انقوو   خیابووان ،تهووران ،نوووآور
  ،51 پو    ،ايرانیوان  سواختمان  دانشوگاه  خیابوان  بوه  نورسیده ژانودارموری

 www. noavarpub. com ،۱۱414۶3۶ و32 تلفن: ۱ واحد ،دوم طبقه
 
 

 و مؤلفوان  حقووق  قوانون  بوا  مطواب   کتا  اين نشر و چاپ حقوق کلیه
 بوه  متعلو   منحصورا   و محفوو   ناشر برای ۶۶41 سال مصو  مصنفان

 کتوا   ايون  از قسمتی يا کل از استفاده گونه هر لذا باشد. می نوآور نشر
 ،الكترونیكوی  نشر ،برداری عكس ،اسكن ،فتوکپی ،چاپ نوع هر قبیل )از
 فايول  فویل   ،دی وی دی ،دی سوی  ،اينترنتوی  صوورت  بوه  انتشار نوع هر

 و بووده  ممنوع نوآور نشر از کتبی اجازه بدون غیره( و تصويری يا صوتی
 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و است حرام شرعا 
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 همكاران که رساند می استحضارتان به ،انتشارات اين های کتا  به شما اعتماد از قدردانی و نهادن ارج ضمن نوآور رنش
 را خوود  همّوت  و سعی تمامی ،کتا  نشر و سازی آماده مختلف های کارگروه و مترجمان و مؤلّفان از اع  ،انتشارات اين
 از کوه  نماينود  ارائوه  را اثری که اند کرده ت ش و اند بسته کار به گرامی فرهیختة شما شايستة و درخور کتابی ارائة برای

 و شوكلی  کیفیّوت  نظور  از هو   و فرهنگوی  و علمی غنای و محتوايی نظر از ه  ،خو  کتا  يک استاندارد های حدّاقل
 باشد. برخوردار ،آن ساختاری

 در اشوكال  و ايوراد  بروز احتمال ه  باز ،اشكال کمترين با یاثر ارائة برای انتشارات اين های ت ش تمامی رغ  علی ،وجود بااين
 ای حرفوه  تعهّودات  بنابه انتشارت اين ،ديگر ازسوی دانست. اِشكال و نقص از مبرّا الزاما  توان نمی را اثری هیچ و دارد وجود کار
 طريو   از ويوهه  بوه  ،ممكون  طريو   ره از دارد سعی ،گرامی خوانندگان مسلّ  حقوق به راسخ اعتقاد بنابه نیز و خود اخ قی و

 و هوا  چواپ  در را هوا  آن و شوده  آگواه  خوود  منتشور   هوای  کتوا   احتموالی  اشوكال  ازهرگونوه  ،گرامی خوانندگان به فراخوان
 نمايد. رفع بعدی های ويرايش

 ايرادهوای  يا و نواقص ،اشكاالت با کتا  مطالعة حین که درصورتی داري  تقاضا گرامی فرهیختة شما از ،راستا دراين لذا
 کتوا   ،مطالعه اتمام از پس ايد داده انجام کتا  خود روی بر را اص حات اگر ،نموديد برخورد آن در محتوايی يا شكلی
 خوود  اص حات چنانچه نیز و ،نمايید ارسال ،انتشارات با هماهنگی از پس ،نوآور انتشارات هزينة با را خود شد  ويرايش

 تلفون  شومار   و نوام  ذکور  بوا  را مزبوور  برگة اسكن يا عكس کرده لطف ،ايد نموده ادداشتي ای جداگانه برگة روی بر را
 کتوا   بعودی  های ويرايش و ها چاپ در و شده بررسی موارد اين تا ،نمايید ارسال نوآور انتشارات ايمیل به خود تماس
 گردد. آن ساختاری و شكلی ،کیفی سطح ارتقاء و کتا  محتوای پربارترشدن هرچه باعث و گردد اص ح و اِعمال
 و تقودير  منظوور  بوه  ،گرانقودر  و فرهیختوه  خوانند  شما مسئوالنة و متعهّدانه عمل اين از امتنان ابراز ضمن ،نوآور نشر
 میوزان  بوا  متناسو   ،باشوند  بجوا  و درسوت  اصو حات  کوه  درصورتی ،فرهنگی و علمی همكاری و همدلی اين از تشكّر

 منتشور   کت  ساير از نیز و آن شد  اص ح چاپ يا و کتا  همان از ديگری نسخة ،سیقدرشنا و اد  رس  به ،اص حات
 مقدّموة  در باشند تأثیرگذار اص حات که درصورتی و ،نمايد می ارسال برايتان ،خودتان انتخا  به ،هديه عنوان به را خود
 شود. می تقدير شما زحمات از نیز کتا  بعدی چاپ

 در عزيوزان  شوما  کارهوای  راه و انتقوادات  ،نظورات  ،پیشونهادها  هرگونوه  از ،کتوا   رندگانپديدآو و نوآور نشر همچنین
 نمايند. می استقبال مشتاقانه و صمیمانه آن علمی و کیفی سطح شدن بهتر هرچه و ،کتا  بهبود راستای
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باشود کوه در راسوتای     موی  "نوآور"کتابی که ه  اکنون پیش روی شماست، حاصل ت ش تی  آموزشی 
هوای   بررسوی نفر از قبول شدگان منتخ  استفاده کرده است. طب   ۶6تكمیل کتا  از مشاوره بیش از 

های استخدامی، داوطلبان از سه منظر نیاز بسیار مهمی به يک  صورت گرفته بر نظرات داوطلبان آزمون
  : کتا  جامع دارند

 .عدم آگاهی از منابع برای آمادگی در دروس تخصصی مطرح شده بود
 .شده اسوت  های استخدامی که برگزار های تشريحی و کاملِ اصل سواالت آزمون عدم دسترسی به پاسخ

 مسئله نبود نكات آموزشی بسیار مه  و پرتكرار که اساس دروس تخصصی است.
تصمی  بر رفع اين مشك ت و نیازها بر آمد. « نوآور»آموزشی   با توجه به نیازهای اساسی داوطلبان، تی 

هوای   کتا  حاضر، شامل چندين فصل است که هر فصل مربوط به يک درس از دروس تخصصی آزمون
 .باشد خدامی میاست

 
 حسنی محسن

Noavar33@yahoo.com 
 

 
 

 
 



 

 

 کلّیة حقوق چاپ و نشور ايون کتوا  مطواب  بوا قوانون حقووق مؤلّفوان و مصونّفان و هنرمنودان          
 

، برای ناشر محفو  و منحصرا  متعلّ  به نشور نووآور   ۶۶56نامة اجرايی آن مصوّ   و آيین ۶۶41 مصوّ  سال
ز کل يا قسمتی از مطال ، اشكال، نمودارها، جداول، تصاوير ايون کتوا  در ديگور    است. لذا هر گونه استفاده ا

ها و موارد ديگر، و نیز هر گونه استفاده از کل يا قسمتی از کتا  به هور شوكل    کت ، مج ت، نشريات، سايت
 بورداری، نشور   از قبیل هر نوع چواپ، فتووکپی، اسوكن، تايو  از کتوا ، تهّیوة پوی دی اا از کتوا ، عكوس         

وی دی، فیل ، فايل صووتی يوا تصوويری و غیوره       صورت اينترنتی، سی دی، دی الكترونیكی، هر نوع انتشار به

پیگـرد  است، و متخلّفوین تحوت    شرعاً نیز حرام بودون اجاز  کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

 گیرند. قرار می قانونی و قضایی
چنوین،   صورت فايل ورد يا پوی دی اا و مووارد ايون    نشر نوآور به با توجّه به اينكه هیچ کتابی از کت 

کوه هور سوايتی اقودام بوه       توسط اين انتشارات در هیچ سايت اينترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی
تاي ، اسكن و يا موارد مشابه نمايد و کل يا قسمتی از متن کت  نشر نوآور را در سايت خود قرار داده 

وش آن نمايد، توسط کارشناسان امور اينترنتی اين انتشارات، که مسئولیّت ادار  سايت و يا اقدام به فر
پردازند، بررسی و درصوورت مشوخص    ها می را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتوای سايت

، باشود  شدن هرگونه تخلّف، ضمن اينكه اين کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حورام موی  

)پلیس رسیدگی به جوراي    پلیس فتاوکیل قانونی انتشارات از طري  وزارت فرهنگ و ارشاد اس می، 
ای و اينترنتی( و نیز ساير مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سايت متخلّف کرده و طیّ انجام  رايانه

ر داده و کلّیّة خسوارات  قرا پیگرد قانونی و قضاییمراحل قانونی و اقدامات قضايی، خاطیان را مورد 
 گردد. وارده به اين انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیّة کپی، جزوه، چاپ ديجیتال، چاپ ريسو، اُفسوت از کتو     همچنین درصورتی
همكاران  رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به ساير انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمايد، ضمن اط ع

و مُوَزّعین محترم، از طري  وزارت فرهنگ و ارشاد اس می، اتحادية ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیوز  
 نمايد. مراجع قانونی و قضايی اقدام به استیفای حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،

 قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. از نظر 
موووارد انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهد  هر گونه تخلّف از قبیل 

 63۶6233۶613و  62۶ ۱۱414۶3۶ -2های های انتشارات نووآور به شماره فووق، مرات  را يا از طوري  تلفون
و يا از طريو  منووی    info@noavarpub.comز طري  ايمیل انتشارات به آدرس و يا ا )تلگرام انتشارات(

به اين انتشارات اب غ نمايند، توا از تضوییع حقووق ناشور،      www.noavarpub.comتماس با ما در سايت 
 عنووان تشوكّر و قودردانی، از کتو      عمل آيد، و نیوز بوه   پديدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیری به

 انتشارات نوآور نیز هديه دريافت نمايند.     



  - اتـاطالع اوریـفن واالتـس

 حسابداری در کامپیوتر کاربرد

 
 شود؟ می دیده نوار کدام در باز ای پوشه یا فایل مسیر -6
۶) Toolbars 2) Link ۶) status bar 4) Address bar 
 ،هستند میانگین از بزرگتر که مقادیری شود می باعث Top/Bottom Rules گروه زیر شرطی های بندی قالب از کدامیک -2

  شوند؟ بندی قالب

۶) Bottom 10 Item  2) Duplicate Value   

۶) Above Average  4) Bellow Average 

 است؟ درست 2002 اکسل محیط سطرهای تعداد مورد در گزینه کدام -3
۶) ۶64157۱ 2) ۶6415۱7 ۶) 2۶5۱۶ 4) ۶65۱۶ 
 چیست؟ دهنده نشان فرمول یک در REF خطای پیغام -8
 سلول در موجود متن ندادن تشخیص علت به (۶
 ستون بودن باريک علت به (2
 فرمول در شده کاربرده به های سلول حذا علت به (۶
 هیچكدام (4
 کنیم؟ می استفاده .............. فرمان از سربرگ به رنگ افزودن برای -5
۶) no Color 2) More color ۶) Tab color 4) هیچكدام 
 است؟ ریسم Ribbon مسیر کدام از کاغذ حاشیه تنظیمات -9
۶)  page Layout/ page set up/ size 2) page Layout/ page setup/ orientation 

۶) page Layout/ page setup/ position   4)  page Layout/ page setup/ Margins 
 گیرد؟ قرار استفاده مورد کاربر وسطت تواند می بار چند الگو هر -2
  دوبار (2  يكبار (۶
 باشد. مايل کاربر که تعداد هر به (4  بار سه (۶
 .................... داد تغییر را کاری صفحه ی(ها )سل های خانه محتوای نتوان اینکه برای -4
 کنی . می انتخا  را locked هگزين و کرده فعال را protection ت  format cells ای مكالمه کادر از (۶
 رموز  کلموه  و کورده  کلیوک  protect sheet روی بر changes گروه و review برگ سر از سپس و داده انجام را الف مورد ابتدا (2

 دهی . می قرار
 کنی . می کلیک را protect دکمه changes گروه از و review برگ سر از (۶
 نیست. پذير امكان عمل اين (4
 ؟شود می متن شدن دار خط زیر سبب زیر دکمه مکدا -6
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۶) B 2) C ۶) I 4) U

 اکسـل  قابلیت کدام از کنیم مشخص را شود می شروع محمد با آنها نام که را افرادی اسامی لیست یک از بخواهیم اگر -60
 نماییم؟ استفاده باید
۶) sort 2) subtotals ۶) form 4) filter 

 ؟شود می استفاده گزینه کدام از ها سلول ادغام جهت -66
۶) home- alignment- unmerge cells2) home- alignment- merge cell

۶) home- alignment- split cells4) home- alignment- split table 
 ؟شود می غلط موارد تمام تعویض سبب spelling and Grammar ای محاوره کادر در دکمه کدام .62
۶) cancel   2) Change ۶) Chang All 4) Replace 

 ظـاهر  پیغـامی  چـه  باشـد  نشـده  استفاده بر میان کلید آن چنانچه ویژه کاراکتر برای بر میان کلید تعریف هنگام در .63
 ؟شود می
۶) currently assigned to شود می ظاهر پیغام يا حرا يک همراه به. 
2) currently assigned to همراه به [unassigned] شود می ظاهر. 
 .شود می ظاهر this is assigned پیغام  (۶
 هیچكدام (4

 کند؟ نمی تغییر فرمول یک در خطای پیغام .68
 سلول در موجود متن ندادن تشخیص علت به (۶
 ستون بودن باريک علت به (2
 فرمول در شده برده کار به های سلول حذا علت به (۶
 هیچكدام (4

 است؟ چگونه خانه یک در لفرمو یک نوشتن طریقه .65
۶) B1 +A1 =C1    2) B5 + A1= x 

۶) B5 +- A1  4) B5 + =A1 
 کنیم؟ می استفاده گزینه کدام از کاری صفحه های خانه در فرض پیش قالب تغییر برای .69
۶) format cell  2) format as table   

۶) styles  4) conditional formatting 
 شود؟ طی باید مراحل کدام word 2002 وانعن صفحه ایجاد برای .62
۶) Insert, Blank page  2) Insert, Cover page   

۶) Insert, page break  4) است. صحیح گزينه سه هر 
 گیرند؟ می قرار سلول ............... سمت در اعداد فرض پیش طور به .64
 پايین (4 باال (۶ راست (2 چ  (۶

 کرد؟ ظاهر توان می مختلف های موقعیت در ار بر میان منوی چگونه .66
 کلیک دابل با (2  راست کلیک با (۶
 spacebar کلید فشردن با (4  چ  سمت کلیک با (۶

 باشد؟ می کاری صفحه چند دارای شود می اجرا اکسل وقتی فرض پیش طور به .20
۶) ۶ 2) 2 ۶) ۶ 4) 4 

 سـربرگ  از ،کنیـد  مشـاهده  قابل باشید که موقعیتی هر در را ها ونست و سطرها عناوین بتوانید اکسل در اینکه برای .26
view کنید؟ انتخاب باید را گزینه کدام 
۶) show/hide 2) arrange all ۶) freeze panes 4) hide 

 ؟شود می نامیده چه است فرد به منحصر که ............. و خانوادگی نام ،نام مانند فرد یک به مربوط اطالعات .22
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۶) field 2) list ۶) اط عاتی بانک (4 رکورد 
 رود؟ می بکار سطر یک کردن فریز برای گزینه کدام .23
۶) panes freeze، sort and Filter دکمه، Editing گروه Home سربرگ 
2) freeze panes،  filterدکمه، sort and Filter گروه data سربرگ 
۶) panes freeze،  filterدکمه، sort and Filter گروه view سربرگ 
4) freeze panes، freeze panes دکمه، window گروه view سربرگ 

 شود؟ زده عدد یا حرف یک همراه به باید حتما کلیدهایی چه میانبر کلید تعریف هنگام در .28
۶) shift + ctrl  2) shift + alt  
۶) alt + ctrl  4) هستند. درست موارد همه 

 باشد؟ می صحیح زیر موارد از کدامیک ،برویم سند انتهای به یکباره به اینکه برای .25
۶) end + ctrl  2) end + shift 

۶) page down + ctrl  4) end +  shift + alt 

 روند. می کار به .................... اسناد تولید در تسهیل و تسریع برای الگوها .29
 ترا اش وجوه دارای (2  ه  به شبیه کام   (۶
 متنی (4  ه  از متفاوت کام   (۶

 است؟ مشاهده قابل نما کدام در صفحات حاشیه .22
۶) print layout  2) web layout 

۶) draft  4) و الف   
 است؟ زیر موارد از کدامیک خصوصیات از متن ترجمه .24
۶) translate  2) research 

۶) thesaurus  4) و الف   
 ؟دشو می استفاده روش کدام از کاربرگ ظتحفا کردن فعال جهت .26
۶) review- change- protect sheet   
2) format cells- protection- locked 

۶) save as- tools- general option   
4) format cells- protection- hidden 

 انجـام  را عملـی  چـه  alignment تـب  زا vertical کشـویی  فهرست از justify انتخاب format cells ای محاوره کادر در .30
 دهد؟ می
 شود. شكسته سطر چند به نشد جا خانه ارتفاع در اگر ،شده نوشته متن که شود می باعث (۶
 گیرد. قرار خانه پايین مرز نزديک در )سل( خانه محتوای که شود می باعث (2
 بگیرد. قرار وسط در خانه محتوای که شود می باعث (۶
 گیرد. قرار خانه باالی مرز نزديک در خانه محتوای هک شود می باعث (4

 نمود؟ ادغام هم با را جدول یک در مجاور های خانه توان می آن کمک به که فرمانی .36
۶) Split 2) Merge ۶) Watermark 4) Insert 

 کنیم؟ می استفاده فرمان کدام از کاربرگ یک نام تغییر برای .32
۶) Row 2) insert ۶) paste 4) Rename 

 کنیم؟ مشاهده را صفحات شکستگی توانیم می نما کدام در .33
۶) View  2) Normal 
۶) Page Break preview  4) هیچكدام 

 ..................................... لیست یک کردن مرتب برای .38
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 کنی . می انتخا  DATA منوی از را SORT گزينه (۶
 کنی . می انتخا  DATA منوی از را FORM گزينه (2
 کنی . می انتخا  DATA منوی از را ARRANGE گزينه (۶
 کنی . می انتخا  DATA منوی از را AUTOFILTER گزينه (4

 است؟ مقدار چه فرض پیش tab در نما مکان پرش مقدار .35
 اينچ چهار (4 اينچ دو (۶ اينچ نی  (2 اينچ يک (۶

 کند؟ ذخیره رمز با را فایل ندتوا می save as پنجره در گزینه کدام .39
۶) save as Type  2) save in 

۶) Tools  4) File Name 

 کنیم. می کلیک .............. ی دکمه روی ،چسب بر ایجاد فرمان در جدید سند ایجاد برای .32
۶) Label Option  2) New Document 

۶) Label name  4) print 

 کنیم. می استفاده ................. رمانف از سلول دور قاب ایجاد برای .34
۶) line 2) border ۶) Gtidlines 4) Home 

 کند؟ می تنظیم را خطوط بین فاصله کمترین paragraph کادر در گزینه کدام انتخاب .36
 ۶) single 2) double ۶) at least 4) exactly 

 ؟شود می باز ای محاوره کادر چه word عیتوض نوار در line و column عبارت روی بر کلیک دابل با .80
۶) find 2) save ۶) go to 4) replace 

 ؟شود می استفاده گزینه کدام از ها کاربرگ تعداد تنظیم برای .86
۶) office- excel option- popular- include this many sheet   
2) office- excel option- formulas- include this many sheet 

۶) office- excel option- proofing- include this many sheet   
4) office- excel option- advanced- include this many sheet 

 کنیم؟ می استفاده فرمان کدام از ها ردیف ارتفاع تعیین برای .82
۶) format  2) Row Height  
۶) Height  4) هیچكدام 

 باشد؟ می مورد امکد چاپ برای بر میان کلید .83
۶) p + ctrl  2) I + ctrl 

۶) x + ctrl  4) m + ctrl  
 کنیم؟ می استفاده فرمان کدام از ها پنجره کردن مرتب برای .88
۶) Window  2) New  
۶) Arrange  4) Taskbar 

 ؟کنیم می استفاده ها گزینه کدام از ،سند محیط در تصویری فایل یک کردن وارد برای .85
۶) insert / chart  2) view / picture  
۶) picture / home  4) insert / picture 

 کنیم؟ می استفاده گزینه کدام از کاری صفحه های خانه در فرض پیش قالب تغییر برای .89
 ۶) format cell  2) as table format  
۶) cell styles  4) است. صحیح ج و الف 

 کرد؟ مشاهده را اشتراکی های پوشه کار در شده انجام تغییرات توان می .................. گزینه از استفاده با .82
۶) changes  2) share workbook  
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۶) changes track  4) change all 

 ؟شود می استفاده آماده جداول ایجاد برای فرمان کدام از .84
۶) insert  2) Table  
۶) Quick Tables  4) هیچكدام 

 داد؟ قرار یادداشت ها سلول برای توان می زیر های گزینه کدام یقطر از .86
۶) review/ comment/ new comment 

  comment گزينه زير ،insert گزينه انتخا  ،سلول روی کلیک راست (2
  comment گزينه زير ،filter گزينه انتخا  ،سلول روی کلیک راست (۶
 fill effect دکمه ،fill سربرگ ،format cells گزينه انتخا  ،سلول روی کلیک راست (4

 کرد. استفاده ................... ترکیبی کلید از باید جمله یک انتخاب برای .50
۶) click + ctrl  2) end + ctrl 

۶) home + ctrl  4) click + alt 
 کند؟ می دار خط زیر را کلمه هر زیر موارد از کدامیک .56
۶) d+shift +ctrl  
2) double 

۶) font- character spacing- words only  

4) w+shift + ctrl 
 اسـتفاده  مـورد  .................. کلیـدهای  redo سریع اجرای برای و .................. کلیدهای undo فرمان سریع اجرای برای .52

 گیرند؟ می قرار
۶) y+ ctrl- z +ctrl 2) z+ ctrl- y +ctrl ۶) v+ ctrl- c +ctrl 4) v+ ctrl- x +ctrl 

 باشد؟ می آدرس نوع کدام دهنده نشان ترتیب به a7، a7،  a7 عبارت .53
 ترکیبی ،مطل  ،نسبی (2  نسبی ،ترکیبی ،مطل  (۶
 مطل  ،نسبی ،ترکیبی (4  نسبی ،مطل  ،ترکیبی (۶

 ؟شود می متن روی بر افقی مورب خط یک گرفتن قرار باعث گزینه این انتخاب .58
۶) outline  2) strikethrough  
۶) superscript  4) Double strikethrough 

 کنیم. می استفاده .................. کلید از جدید پاراگراف یک ایجاد برای .55
۶) Enter 2) Insert ۶) Tab  4) Space 

 دارد؟ قرار سربرگ کدام در Switch Windows گزینه .59
۶) Review 2) Insert ۶) Home 4) View   

 کنیم؟ می استفاده ای گزینه چه از جدول درج برای .52
 Table گروه Insert سربرگ (Table 2 گروه View سربرگ (۶

 هیچكدام (Table 4 گروه Page layout سربرگ (۶
 ؟شود می استفاده دستوری چه شده انجام عمل اخیرترین تکرار برای .54
۶) undo 2) redo ۶) repeat  4)   ج و 

 کنیم. می استفاده .................. از نظر مورد پاراگراف به شده بندی قالب پاراگراف قالب کپی برای .56
۶) c+shift + ctrl  2) ابزار از استفاده format painter 

۶) Paste، Copy  4) و الف   
 داد؟ انجام ها خانه در را دهدا ترازی هم توان می format cells ای محاوره کادر از تب کدام از استفاده با .90
۶) alignment 2) font ۶) number  4) border 
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 دارد؟ کمتری برق مصرف نمایش صفحه کدام .96
۶) crt 2) Plasma ۶) Lcd 4) Led 

 ؟شوند می تقسیم نوع چند به عملکردشان مکانیزم اساس بر چاپگرها .92
 لیزری -سوزنی (2  لیزری -ای ضربه (۶
 حرارتی -لیزری (4  ای ضربه غیر -ای ضربه (۶

 دارد؟ بیشتری دستیابی سرعت حافظه کدام .93
۶) cd 2) Dvd ۶) Ram 4) Hard disk 

 ؟شوند می محسوب )اولیه( اصلی حافظه عنوان به زیر های گزینه از کدامیک .98
۶)RAM 2) ROM ۶) و الف (4 سخت ديسک   

 گویند. می ................... ،.................. چاپگرهای جوهر مخزن به .95
 تونر -لیزری (2  کارتريج -سوزنی (۶
 گزينه سه هر (4  ريبون -افشان جوهر (۶

 گردد؟ می مشخص کاراکتر چند حداکثر ،بیت 4 با .99
۶) 25۱ 2) ۶21 ۶) ۱4 4) 255 

 چیست؟ رایانه در دودویی مبنای از استفاده علت .92
 کند. کار دتوان نمی ۶6 مبنای با رايانه زيرا (۶
 کند. کار تواند می 2 مبنای با فقط رايانه زيرا (2
 است. آسانتر رق  دو با کار برای الكترونیكی تجهیزات سازی پیاده (۶
 است. آسانتر رق  ده با کار برای الكترونیكی تجهیزات سازی پیاده (4

 ؟شوند می تقسیم نوع چند به اسکنرها .94
 ستید ،سفید و سیاه ،رنگی نوع: سه (۶
 رومیزی ،دستی نوع: دو (2
 کوچک اسكنرهای ،د(سفی و سیاه و )رنگی بزرگ اسكنرهای نوع: دو (۶
 ۶ و ۶ گزينه (4

 نیـاز  که الکترونیکی وسایل دیگر و دیجیتال های دوربین با ارتباط برای که است سریعی العاده فوق درگاه ،درگاه کدام .96
 ؟شود می استفاده کنند اربرقر ارتباط رایانه با باال سرعت با دارند

۶) Lpt1  2) com1, com 2  

۶) Ps2  4) Fire wire 

20. CD: آن: روی بر که است ای فشرده دیسک 
 نوشت. آن روی ه  و خواند را آن ه  توان می (۶
 نوشت. آن روی توان نمی و خواند را آن فقط توان می (2
 نوشت. آن روی و کرد پا  را آن بارها توان می (۶
 دارد. وجود آن انتهای به اط عات افزودن بلیتقا (4

 ؟شود مین محسوب خروجی هم و ورودی هم زیر های دستگاه از کدامیک .26
۶) Touch pad  2) Touch screen 

۶) Smart board  4) Headset 

 کند؟ می ذخیره اینترنت روی بر را اطالعات سازی ذخیره رسانه کدام .22
۶) Flash disk  2) Online file storage  

۶) Network drive  4) Memory card 

 است؟ بایت چند معادل بایت کیلو هر .23
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 ۶666 (4 ۶624 (۶ مگابايت۶ (2 بايت کیلو۶ (۶
 گویند. می ...................... را کاتدی مانیتورهای یا نمایش صفحه .28
۶) Crt  2) Plasma 

۶) Lcd  4) Display 

 ؟شود می استفاده ریبون از زیر هایچاپگر از کدامیک در .25
۶) Laser printer  2) Inject printer  

۶) Dot- matrix  4) حرارتی چاپگرهای 
 است؟ صحیح زیر مقایسه کدام اندازه لحاظ از .29
 بو  نوت < تبلت < ديسكتاپ (2 تبلت < بو  نوت < ديسكتاپ (۶
 كتاپديس < بو  نوت < تبلت (4 تاپ ل  < تبلت < ديسكتاپ (۶

 است؟ باالتر زیر های حافظه از کدامیک ظرفیت .22
 Ram ۶) Dvd 4) Rom (2 سخت ديسک (۶

 است؟ نادرست گزینه کدام .24
 است. تصادفی RAM درون اط عات به دسترسی نحوه (۶
 گیرد. می قرار استفاده مورد cpu کارايی بردن باال برای پنهان حافظه (2
 نوشت. را جديدی اط عات آن در توان نمی و است خواندنی فقط ROM حافظه (۶
 رود. نمی بین از برق قطع با RAM حافظه اط عات (4

 نیست؟ الکترونیکی زیر های حافظه از کدامیک ساخت تکنولوژی .26
۶) Flash disk  2) Memory card 

۶) Dvd  4) Ssd 

 باشند؟ می ای ضربه غیر زیر چاپگرهای از کدامیک .40
۶) Inkjet printer  2) Dot- matrix printer 

۶) Laser printer  4) ۶ و ۶ های گزينه 
 ؟شود مین محسوب شخصی دیجیتال وسایل از گزینه کدام .46
۶) PDA 2) تاپ ل  (4 پ ير مديا مالتی (۶ فون اسمارت 

 دهد. می نشان را یک یا صفر مقدار لحظه هر در .................. هر .42
 کاراکتر (4 تبی (۶ کلمه (2 بايت (۶

 نمایند؟ می استفاده ییها روش چه از چاپ برای ای ضربه غیر چاپگرهای در .43
 کنند. می استفاده نور و لیزر از (2 کنند. می استفاده حرارت عامل از (۶
 2 و ۶ گزينه (4 .شود می استفاده ريز های سوزن از (۶

 است؟ بهتر زیر چاپگرهای از کدامیک چاپ کیفیت .48
 حرارتی (4 لیزری (۶ افشان جوهر (2 یسوزن (۶

 است؟ متفاوت دیگر های گزینه با سازی ذخیره رسانه کدام تکنولوژی .45
۶) Cd  2) Blu- ray 

۶) Dvd  4) Memory card 

 است؟ کدام دودویی مبنای در (64) 60 دهدهی عدد معادل .49
۶) ۶666۶ 2) ۶6666 ۶) ۶66۶6 4) ۶66۶۶ 

 ؟شود مین محسوب شخصی رایانه اصلی ایه قسمت از گزینه کدام .42
۶) cpu 2) 4 مموری (۶ نمايشگر) Input Unit 

 .شود می نامیده ................ رایانه در حافظه گیری اندازه واحد کوچکترین .44
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 (byte) بايت (2  (bit) بیت (۶
 word کلمه (4  (memory) حافظه (۶

 از: عبارتند خروجی و عملیات ،ورودی رایانه سیستم در .46
 گزارش ،پردازش ،داده (2  داده ،پردازش ،اط عات (۶
 گزارش ،پردازش ،تاي  (4  اط عات ،پردازش ،داده (۶

 است؟ اسکنر تعریف زیر های گزینه از کدامیک .60
 کند. می وارد رايانه به را گرافیكی اشكال و اسناد ،تصاوير که ،ورودی است دستگاهی (۶
 کند. می ترسی  و دريافت رايانه از را اشكال که ،یخروج است دستگاهی (2
 کند. می رايانه وارد گرافیكی صورت به را اسناد که است خروجی و ورودی دستگاهی (۶
 کند. می وارد رايانه به را گرافیكی اشكال و اسناد و تصاوير که خروجی است دستگاهی (4

 نیست؟ صحیح (word) کلمه مورد در کلمه کدام .66
 کند. پردازش عملیات هر در تواند می پردازنده ريز که است واحدی بزرگترين مهکل (۶
 باشد. می بايت 2 اندازه به و است ثابت کلمه طول ها رايانه همه در (2
 است. بیت ۱4 برابر کلمه طول بیتی ۱4 های رايانه در (۶
 کند. پردازش را بیت n عملیات هر در تواند می پردازنده ريز يعنی باشد بیت n کلمه طول اگر (4

 است. ................ نوع از معموال تاپ لب های رایانه نمایش صفحه .62
۶) crt 2) Lcd ۶) مورد سه هر (4 کاتدی 

 گیرد؟ می قرار کجا در ،اجرا منظور به برنامه یک .63
 ورودی واحد (4 خروجی واحد (۶ اصلی حافظه (2 جانبی حافظه (۶

 نیست؟ ثانویه یا جانبی حافظه یرز موارد از کدامیک .68
 RAM (4 دی سی (۶ دی وی دی (2 ديسک ردها (۶

 است؟ کدام ده مبنای در (6060606) 2 دودویی عدد معادل .65
۶) 1۶ 2) 1۶ ۶) 15 4) 17 

 .شود می تقسیم .................. نام به کوچکتر واحد چند به شیار هر .69
 شیار (4 ديسک (۶ قطاع (2 سیلندر (۶

 کنند؟ می حفظ را خود اطالعات برق قطع از پس زیر های حافظه از کدامیک .62
۶) Ram  2) Rom 

 ۶ و 2 گزينه (4     سازی ذخیره های رسانه همه (۶
 نگـه  را آن توان می دست یک با و دارد لمسی نمایشی صفحه و بوده کلید صفحه بدون شخصی های رایانه از کدامیک .64

 کرد؟ کار آن با دیگر دست با و داشته
 سرور (4 تبلت (All in one ۶ (2 دسكتاپ (۶

 است؟ چاپگرها نوع کدام جزو سوزنی چاپگرهای .66
 ای ضربه غیر چاپگرهای (2  ای ضربه چاپگر (۶
 لیزری چاپگرهای (4  حرارتی چاپگرهای (۶

 ؟شود می محسوب سازی ذخیره رسانه گزینه کدام .600
۶) RAM 2) ۶ کارت مموری) ROM 4) ۶ ۶ و 

 باشد؟ می بعدی کاربر به ورود آماده و شده بسته فعلی کاربر باز های برنامه کلیه حالت این در .606
۶) Lock 2) Log off ۶) Restart 4) Switch user 

 باشد؟ می نادرست گزینه کدام .602
 ند.ک می تبديل بالعكس يا آنالوگ سیگنالهای به رايانه يک ديجیتال های سینگال ،مودم (۶



 


