
 49دانلود مجموعه کامل نمونه سواالت استخدامی آموزش و پرورش جهت شرکت در آزمون سال 

استخدامی خود می کشاند زیرا تقریبا  و پرورش از اداراتی است که همه ساله فارغ التحصیالن زیادی را به سمت آزمون آموزش

 .آموزش و پرورش شرکت کنندتوانند در آزمون های استخدامی  تمامی فارغ التحصیالن دانشگاه ها می

آن را دارید به شما توصیه می  افرادی هستید که در این آزمون استخدامی شرکت نموده اید و یا قصد شرکت در اگر شما نیز از

 باشید همراه ما با مطلب این آخر تا  کنیم

نمونه سواالت می تواند قبولی شما کدام  به راستی کدام منابع جهت شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش مناسب است و

 در این آزمون کتبی تضمین نماید؟

 : ریــز مـحتویات این بسته شامل موارد زیر است

———————————————————————————————————————

———————————— 

 : عدد سوال ۱۱۱۴ شامل  مجموعه سواالت عمومی آموزش و پرورش – ۱

 عدد ۰۴۸آزمون های استخدامی آموزش و پرورش  نمونه سواالت معارف اسالمی پرتکرار در

 عدد ۴۳۸نمونه سواالت زبان انگلیسی پرتکرار در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش 

 عدد ۱۲۸نمونه سواالت هوش و استعداد پرتکرار در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش 

 عدد ۴۱۴خدامی آموزش و پرورش نمونه سواالت زبان و ادبیات فارسی پرتکرار در آزمون های است

 عدد ۱۰۸نمونه سواالت آمار و ریاضیات پرتکرار در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش 

 عدد ۰۸۸نمونه سواالت کامپیوتر و فن آوری اطالعات پرتکرار در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش 

 عدد ۱۲۸آموزش و پرورش  نمونه سواالت اطالعات عمومی پرتکرار در آزمون های استخدامی

———————————————————————————————————————

———————————— 

 : عدد ۱۱۲۸ شامل  مجموعه سواالت تخصصی آموزش و پرورش – ۲

 ۴۱سوال روشها و فنون تدریس مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش  ۲۷۴

 ۴۱سوال روانشناسی تربیتی مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش  ۳۲۴

 ۴۱سوال سنجش و ارزیابی مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش  ۱۰۴

 ۴۱سوال تعلیم و تربیت مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش  ۳۲۸

 ۴۱سوال تکنولوژی آموزش مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش  ۳۱۸

———————————————————————————————————————

———————————— 

 : عدد سوال ۱۴۸۸ شامل  یدتی و سیاسی آموزش و پرورشمجموعه سواالت عق – ۳

شناسی اسالمی،افراد سیاسی کشور و معرفی  عدد نمونه سوال راجع به تمامی مسائل دینی و معارف،تاریخ صدر اسالم،کتاب ۱۱۷۲

 … تحمیلی،قانون اساسی،وصیت نامه امام خمینی و آنها،مهم ترین سواالت جنگ
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استخدامی،احکام  امی شامل احکام دین،مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه عقیدتی، سیاسیاستخد صفحه جزوه عقیدتی ۱۸۸

مبطالت نماز، مصاحبه عقیدتی سیاسی استخدامی،اختالف نظر  مبطالت روزه و قضای روزه، مصاحبه عقیدتی استخدامی،شکیات و

مصاحبه عقیدتی، سیاسی  ظایف، اعضا،مرجع تقلید، مصاحبه عقیدتی سیاسی استخدامی،شورای نگهبان، و بین والیت فقیه و

مسافر،مختصری در باب احکام جعاله،نکاتی در مورد نماز جمعه،نماز های  استخدامی،احکام و دستورات نماز جمعه،نماز آیات، نماز

 … واجب،شرایط و فروع ده گانه دین،زکات،کتابشناسی اسالمی و مستحبی و

 عدد نمونه سوال عقیدتی مربوط به مفاهیم والیت فقیه،تقلید،اجتهاد و مجتهد ۱۸۸

———————————————————————————————————————

———————————— 

 : شامل دفترچه عمومی آزمون های زیر می باشد ۱مجموعه شماره - ۱

 ۱۳۰۱دفترچه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 

 ۱۳۰۰استخدامی آموزش و پرورش سال دفترچه عمومی آزمون 

 ۱۳۰۴دفترچه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 

———————————————————————————————————————

———————————— 

 : شامل رشته های زیر ۰۴دفترچه سواالت تخصصی آموزش و پرورش سال - ۴

 : شامل نمونه سواالت رشته های زیر می باشد ۰۴دفترچه نمونه سواالت تخصصی استخدامی آزمون آموزش و پرورش 

 –سواالت هنر آموز تأسیسات  – (IT) فناوری کارشناس سواالت – کامپیوتر آموز هنر سواالت –هنر آموز حسابداری  سواالت

 – لیتحصی مشاور سواالت – ابتدایی دوره آموزگار سواالت –کارشناس امور حقوقی  سواالت – نساجی صنایع آموز هنر سواالت

 نقشه آموز هنر سواالت –آموز صنایع چوب  هنر سواالت – کشاورزی های ماشین آموز هنر سواالت –سواالت کارشناس آمار 

سواالت  – خودرو مکانیک آموز هنر سواالت – غذایی صنایع آموز هنر سواالت –معماری  کشی نقشه آموز هنر سواالت – برداری

 استثنایی توانبخشی آموزگار سواالت –فلزی و جوشکاری  صنایع آموز هنر سواالت –ز معدن آمو هنر سواالت –هنر آموز متالوژی 

 سواالت –آموز الکترونیک  هنر سواالت – گرافیک آموز هنر سواالت – ورزش دبیر سواالت –طراحی و دوخت  آموز هنر سواالت –

 – دامی امور آموز هنر سواالت –هنر آموز چاب  سواالت –سرامیک  صنایع آموز هنر سواالت –( صنعتی) عمومی کشی نقشه

 صنایع آموز هنر سواالت –باغی  و زراعی آموز هنر سواالت – تولید و ساخت آموز هنر سواالت –آموز ساختمان  هنر سواالت

 شیمیایی

———————————————————————————————————————

———————————— 

 تکشور ارائه می شود و توسط تیم ما گردآوری شده اسبرای اولین بار بین سایت های  ۶مجموعه شماره 

 ۴۱برای آزمون آموزش و پرورش  ۲مجموعه سواالت عمومی شماره  – ۰

 ۴۱عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی جهت آزمون آموزش و پرورش  ۲۸۸



 ۴۱عدد نمونه سوال زبان انگلیسی جهت آزمون آموزش و پرورش  ۲۸۸

 ۴۱ف اسالمی جهت آزمون آموزش و پرورش عدد نمونه سوال معار ۲۸۸

 ۴۱عدد نمونه سوال هوش جهت آزمون آموزش و پرورش  ۱۸۸

 ۴۱ پرورش و آموزش آزمون جهت  عدد نمونه سوال ریاضی و آمار ۱۳۴

 ۴۱عدد نمونه سوال کامپیوتر جهت آزمون آموزش و پرورش  ۱۱۸

سراسر اینترنت است و ما با بررسی تمامی  مجموعه نمونه سواالت استخدامی آموزش و پرورش کامل ترین مجموعه موجود در این

 .کاملترین و مفید ترین مجموعه ممکن را داشته است سایت های مشابه سعی در تولید

مبلغ ممکن به بهترین  بتوانند با کمترینمشخص شده تا عزیزانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند  مبلغ مشخص شده طوری

داشته باشید که این مجموعه بالفاصله پس از پرداخت در اختیار  نمونه سواالت آموزش و پرورش دسترسی داشته باشند و توجه

 شما خواهد بود

 ( ۴) به استثنای مورد  .باشد می پاسخنامه دارای تمامی نمونه سواالت استخدامی آموزش و پرورش

 

هرگز نمی توان نظیر آن را با این قیمت در هیچ  توان گفت هیچ مجموعه ای در اینترنت به این اندازه کامل نیست و جرات می به

 . یک از سایت های مشابه یافت

 

 این بسته از لینک زیر اقدام کنید  .  کامل  برای دریافت
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 سئواالت فناوري اطالعات

 

2  

 

  برعکس تبدیل کند؟ آنالوگ و به را دیجیتال هاي سیگنال تواند میروجی زیر خ ،کدام یک از تجهیزات ورودي  .1

1 (Graphic card  2 (Touch screen  3 (Modem  4( 2 1 و  

  چه کاربردي دارد؟ Spelling and Grammerابزار   .2

  رجمه متنت) 4  خطوطنظیم فاصله ت) 3  غلط امالیی اصالح) 2  نظیم متنت) 1

  ؟نیستکدام گزینه صحیح   .3

  .باشد میموضوع  یک بافایل مجموعه اي از اطالعات به هم پیوسته در رابطه ) 1

  .باشد میتاریخ ایجاد  ساعت، اندازه، داراي صفاتی از قبیل نوع، )folder( وشهپ) 2

  .است ها فایلوشه محلی براي نگهداري پ) 3

  .شود میکه به آنها زیر پوشه گفته  شود میدیگري نیز نگهداري  هايوشهپ ،رون یک پوشهد) 4

  ؟نیستیا میان بر صحیح shortcut  کدام گزینه در مورد  .4

  .کنند میه برنامه اصلی یا فایل اصلی اشاره ب) 1

  .شود میر گوشه سمت چپ همه آنها عالمت فلش دیده د) 2

  .دوباره نصب شودکنیم الزم است که برنامه اصلی  حذف راگر آنها ا) 3

  .هستند ها برنامهاه سریع دسترسی به ر) 4

  ؟شود میتوسط کدام پنجره ساختار درختی پوشه نشان داده   .5

1 (My Computer  2 (Windows Explore 

3 (My Document  4 (Control panel  

  ترکیب کدام کلیدهاست؟ Editاز منوي  copyمعادل عمل  .6

1 (Alt+f4  2 (Ctrl+x  3 (Ctrl+c  4 (ctrl+z  

  چیست؟ Refresh گزینهکاربرد   .7

  درون پوشه  هاي فایلنتخاب کل ا) 2  درون پوشه هاي فایل کلیهذف ح) 1

  ازه کردن محتواي پنجرهت) 4  ازیابی کردن محتواي پوشهب) 3

  : ها فایلو  ها پوشهبراي تغییر نام دادن   .8

  .نیمه چپ انتخاب کرده از را Rename this folderوي پوشه مورد نظر کلیک کرده و گزینه ر) 1

  .را انتخاب کرده Rename و گزینهوي پوشه یا فایل مورد نظر کلیک راست کرده ر) 2

  .را انتخاب کرده f2 کلید نظر موردس از انتخاب پوشه یا فایل پ) 3

  ر سه مورده) 4



  3 سئواالت فناوري اطالعات

 

  ؟کنیم میم گزینه استفاده از کدا )Recycle binدر  گرفتن قراربدون ( ها پوشهو  ها فایلجهت حذف دائمی   .9

1 (delete  2 (رانداختن د وشیدن ک Recycle bin  

4 (shift +del  4 (ctrl+del  

  ؟کند میمرتب  )نوع فایل(را بر اساس پسوند  ها آیکونکدام روش مرتب سازي   .10

1 (Type  2 (Size  3 (Comments  4 (Name 

  شود؟یر ضروري میهاي غهاي زیر سبب پاك شدن فایلکدام یک از برنامه  .11

1 (scan disk 2 (backup 3 (defragmenter 4 (disk cleanup  

  ؟شود میکدام گزینه استفاده  )Control Panel(براي معرفی یک سخت افزار جدید از تابلوي کنترل   .12

1( add remove program  2 (add new hardware  

3 (network connection  4 (display  

  ؟شود میهت تنظیمات صفحه کاغذ از کدام دستور استفاده ج ،گر در کار با چاپ  .13

1 (print preview  2 (page setup  3 (print  4 (send  

  پیوست کرد؟ E-mailکمک  به رافایلی  توان میتوسط کدام فرمان   .14

1 (file  2 (Atachment  3 (Object   4 (Hyperlink  

  مخرب نیست؟ هاي برنامه جزءکدام یک از برنامه هاي زیر   .15

  ها ویروس) 4  ها کرم) 3  رواها ت) 2  طاهاخ) 1

  اي باشد؟یکی از اهداف ایجاد شبکه هاي رایانه تواند میکدام گزینه   .16

 دیگر افرادستیابی غیر مجاز به اطالعات د) 2  چند نفره ي رایانه هاي بازينجام ا) 1

  ها یستمس شدنلوگیري از ویروسی ج) 4 جغرافیایی  هاي محدودیتذف ح) 3

  ؟گویند میچه  شود می ها دادهی که سبب اختالل در انتقال به امواج الکتریکی مزاحم  .17

  انال ارتباطی ک) 4  رعت انتقال س) 3  ویز ن) 2  هناي باندپ) 1

  زیر براي راه اندازي کامپیوتر ضروري است؟ هاي کارتوجود کدام یک از   .18

  ارت صوتیک) 4  دموارت مک) 3  ارت گرافیکک) 2  ارت شبکهک) 1

  را بست؟ )جاري(پنجره فعال  توان می..... ه کمک ب ،xp در محیط ویندوز  .19

1 (Alt+f4  

  لیک در سمت چپ میله عنوان و انتخاب ک) 2



  4 سئواالت فناوري اطالعات

 

  x آیکون روي برلیک ک) 3

  ر سه مورده) 4

  : از استواحد سرعت چاپگر بر حسب نوع چاپگر عبارت   .20

 مه موارده) 4  ثانیه درر کاراکت) 3  ر در دقیقهکاراکت) 2   ط در دقیقهخ) 1

   ؟ذخیره می شوند Romچه نوع اطالعاتی در حافظه   .21

  طالعات کلی مربوط به راه اندازي سیستما) 1

   آن است  اطالعات مربوط به شبکه اي که سیستم عضو) 2

  کند میطالعاتی که کاربر هنگام کار با نرم افزارها تولید ا) 3

  هر سه مورد) 4

   ؟دارد عهده برسخت افزار زیر وظیفه پردازش اطالعات را کدام   .22

1 (RAM 2 (HDD   3 (CPU  4 (FDD   

   ؟باشند توانند میحداکثر چقدر  XPدر ویندوز  NTFS هاي پارتیشن  .23

1 (32GB   2( 16GB   3( 8GB  4 (16TB  

   شود؟ میکدام گزینه در نوار استاندارد جهت نمایش نمودار درختی استفاده   .24

1( Views   2 (Back   3 (Folders   4 (Up   

  : براي نمایش ساعت دستگاه در نوار وظیفه   .25

1(Properties Hide the clock   کلیک راست روي نوار وظیفه  

2( Properties show the clock    کلیک راست روي نوار وظیفه  

3(Toolbars Time &Date    کلیک راست روي نوار وظیفه  

   3و  1) 4

  :ترتیب قرار گیري نوارها در پنجره هاي ویندوز به ترتیب از باال به پایین عبارتند از  .26

  استاندارد  ،وضعیت ،منو ،عنوان) 2  آدرس  ،استاندارد ،منو ،نوانع) 1

  آدرس  ،ابزار ،منو ،عنوان) 4  استاندارد  ،ابزار ،منو ،نوانع) 3

   .رود میبه کار  ... يراب  wordدر برنامه   format painterابزار   .27

 کپی کردن یک پاراگراف از محلی به محل دیگر ) 1

 کپی کردن قالب بندي یک پاراگراف به یک یا چند پاراگراف دیگر ) 2

 جا به جا کردن یک پاراگراف از محلی به محل دیگر ) 3
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 همه موارد ) 4

  .مرا می فشاری ... یکلید ترکیب ،براي انتقال به ابتداي سند  .28

1(Ctrl+Home  2 (Ctrl +End    3 (Ctrl +    4 (Ctrl+    

   رود؟ میبراي چه منظوري به کار   Drawدر منی   orderگزینه   .29

  )دبودن نسبت به کاربر تر عقبز نظر جلوتر و ا(براي تعیین ترتیب قرارگیري اشیا نسبت به هم ) 1

بـودن   تـر  عقـب ز نظـر جلـوتر و   ا(جود در صـفحه  براي تعیین ترتیب قرارگیري اشیاء نسبت به متنهاي مو) 2

  )چشم کاربرنسبت به 

 براي تعیین محل قرارگیري اشیاء در صفحه سند ) 3

 صحیح است  2و  1گزینه هاي ) 4

   .دانجام پذیر ... هبهتر است با کمک گزین ،چاپ صفحات سند به صورت دورو  .30

1(Oddpages   وEven pages    2 (Current page   

3(print what    4 (دگزینه خاصی براي این کار وجود ندار.   

   کنید؟ میانتخاب   Excelبراي نمایش عدد به صورت واحد پول کدام قالب را براي خانه   .31

1 (Percentage   2 (Accounting   3 (special   4 (custom    

  .کنیم را انتخاب می ... رسم نمودارده در هنگام به صورت جدول در کنار نمودار رسم ش ها دادهبراي نمایش   .32

 show data table , data tableاز تب ) Data table , Data labels  2از تب ) 1

  هیچ کدام) show legend, Legend  4از تب ) 3

   ؟چیست=  TRUNC) -2/10(  عخروجی تاب   .33

1 (102-  2 (10-  3 (11-  4 (9-  

   ؟چیست=  MOD) 4،18(خروجی تابع   .34

1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  

   ؟چیست  Handoutمنظور از  ،در پاورپوینت  .35

  .داسالید اول هر فایل پاورپوینت را گوین) 1

  .داسالید آخر هر فایل پاورپوینت را گوین) 2

  .گیرد میو در اختیار دیگران قرار  شود میبه اسالیدهایی که چاپ ) 3

  .شود میم م گفته  35به اسالید ) 4
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   ؟عکس را در تمامی اسالیدها به صورت مشترك نمایش داد توان میچگونه   .36

    Slide layoutبا استفاده از ) Slide sorter    2ا استفاده از ب) 1

    Header &footerبا استفاده از ) Slide Master    4ا استفاده از ب) 3

   ؟نیست  Custom Animationکدامیک از دسته بندي حرکتی در   .37

1 (Entrance   2 (Exit   3 (Moving   4 (Emphasis    

   ؟به هر عنصر در اسالید داد چند تاست توان میکه  هایی حرکتتعداد   .38

  ر تعداد که الزم باشد ه) 4  تا  5داکثر ح) 3  تا  3داکثر ح) 2  قط یکی ف) 1

   ؟چیست)  Primary Key(کلید اصلی   .39

  .دداشته باشهر مقداري را  تواند میفیلد دلخواه در جدول که ) 1

  .دداشته باش تواند میرا  textفیلد دلخواه در جدول که فقط مقادیر خاص از نوع ) 2

  .دبپذیر تواند میفیلد دلخواه در جدول که فقط مقادیر غیر تکراري را ) 3

  .دکلید اصلی باش تواند میشده  Indexفقط فیلد ) 4

   ؟ن بهره گرفت چه نام دارداز آ توان می  Accessزبان برنامه نویسی که در   .40

1 (VBA   2 (Delphi   3 (C++   4 (Foxpro    

  : کدامیک از انواع فیلتر نیستند   .41

1 (by selection   2 (by Excluding selection     

3 (by form   4 (by typing    

  : ر مناسب است کدام عنص ،گزینه را انتخاب کند 2براي اینکه کاربر بتواند در مورد یک فیلد همزمان   .42

1 (Check box   2 (come box   3 (option button   4 (text box    

   ؟تبلیغاتی چیست هاي ایمیلنام محل قرار گیري )  Email(در صندوق پستی   .43

1 (Inbox  2 (Drafts   3 (Bulk   4 (Trash  

   .تاس ... هکوچکترین شبک  .44

1 (CAN   2 (LAN   3 (PAN  4 (MAN   

  : ی یک سازمان است شبکه داخل  .45

1 (Internet   2 (Intranet  3 (Extranet   4 (FTP   
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  کوچکترین واحد اطالعاتی در کامپیوتر چیست؟  .46

1 (Bit  2 (Byte  3 ( گیگابایت) 4  حافظه کمکی  

  کدام حافظه، ظرفیت بیشتري دارد؟  .47

1 (EP ROM  2 (3  حافظه ثانویه (ROM   4 (هارددیسک  

  را به کامپیوتر وارد کرد؟) متنی و تصویري(اطالعات  وانت میبا کدام دستگاه   .48

  چاپگر) 4  پالتر) 3  ماوس) 2  اسکنر ) 1

  .شود میباز  ... يمنوي سیستم با فشردن همزمان کلیدها  .49

1 (Alt + Shift   2 (Alt + Space  3 (Alt + Ctrl   4 (Shift + Space 

  روي آنها، باید کدام کلید را پایین نگهداشت؟، هنگام کلیک بر ها فایلبراي انتخاب غیرمتوالی   .50

1 (Ctrl  2 (C  3 (V   4 (Shift 

  ؟شود میچگونه فایل ذخیره   .51

 Fileاز منوي  Saveبا انتخاب ) Edit  2از منوي  Saveبا انتخاب ) 1

 Fileاز منوي  Closeبا انتخاب ) File  4از منوي  Newبا انتخاب ) 3

  ؟شود میوضعیت گفته  نوار ،به کدامیک از موارد زیر  .52

  Desktopنوار پایین ) 1

  .نوار پایین پنجره که نشان دهنده وضعیت پنجره است) 2

  نوار رنگی باالي پنجره) 3

  موجود در بروي صفحه هاي آیکونبه ) 4

53.  Taskbar در ویندوز شامل کدامیک از موارد زیر است؟  

  اجرا حال دربرنامه هاي ) Start   2دکمه ) 1

  ها گزینهتمام ) Quick Launch  4زار نوار اب) 3

  فرمان باید استفاده کرد؟ کدام ازبراي تبدیل یک خانه به چند قسمت،   .54

1 (Merge Cells  2 (Delete   3 (Spit Cells  4 (Insert Cells  

  استفاده کرد؟ توان میاز چه نرم افزاري  Recycle Binموجود در  هاي فایلبراي حذف   .55

1 (Disk Clean Up   2 (Scan Disk  3 (Remove Program  4 (Defragment  
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  ؟دهد میرا پوشش  تري وسیعکدام یک از شبکه هاي کامپیوتري زیر محدوده   .56

1 (LAN   2 (MAN   3 (WAN   4 (Workgroup 

نیز براي ارتباط کامپیوترها بـه یکـدیگر نیـاز     ... هعالوه بر کارت شبکه بی سیم ب LANدر شبکه هاي بی سیم   .57

  .ستا

1 (Modem  2 (Access Point  3 (LAN Card   4 (VGA Card  

  ؟گویند میچه  CDبه عمل راه اندازي کامپیوتر از روي فالپی دیسک یا   .58

1 (Boot  2 (Defragmentation  3 (Format   4 (Reset  

  ؟دهد میکدام یک از گزینه هاي زیر نشانی درست یک پست الکترونیکی را نشان   .59

1 (WWW.user@company.com  2 (user. company.com  

3 (http://user@company.com  4 (user@company.com  

  ... تنتیجه هنگام جستجوي اینترنتی یک واژه خاص بهتر اس ترین دقیقبراي گرفتن   .60

  قرار دهیم(  )عبارت جستجو را داخل ) 2  قرار دهیم«    » عبارت جستجو را داخل ) 1

  داخل قرار دهیم>  <عبارت جستجو را ) 4  قرار دهیم "   " عبارت جستجو را داخل) 3

  ؟شود مینمایش داده  هچگون) word(اشتباهات امالیی در ورد   .61

  شود میزیر لغت اشتباه کشیده  دار موجیک لغت سبز ) 1

  آید میلغت اشتباه یا یک فونت دیگر به نمایش در ) 2

  شود یمزیر لغت اشتباه کشیده  دار موجیک خط قرمز ) 3

  شود میرنگ لغت اشتباه قرمز ) 4

62.  Page break  در ورد)word (؟شود می يموجب انجام چه کار  

  .فرمانی است به پرینتر، تا از صفحه جدید پرینت گرفته شود) 1

  .یک صفحه به انتها رود و صفحه بعدي ظاهر شود شود میفرمانی است که موجب ) 2

  .تقسیم شود) عمودي(قسمت  2صفحه به  یک تا شود میفرمانی است که موجب ) 3

  .تقسیم شود) افقی(قسمت  2تا یک صفحه به  شود میفرمانی است که موجب ) 4
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، چه عملی به وسیله دکمه اي کـه بـا   دهد میاکسل را نشان ) standard toolbar(شکل زیر نوار استاندارد   .63

 ؟دهد مینشان داده شده است، انجام  Jحرف 

  

  کند میکه انتخاب شده است را محاسبه ) cells( هایی خانهر انحراف معیا) 1

  کند میمقدار میانگین اعداد انتخاب شده است را محاسبه ) 2

  .کند میکه انتخاب شده است، اضافه  هایی خانهمقادیري را به ) 3

  .دهد میر را در اختیار شمار قرا ها ارزشو مجموعه اي از مقادیر و  دهد میلیستی از توابع را نشان ) 4

کـدامیک از  . پرینـت بگیریـد   8، 7، 5، 4، 2، 1اگر شما بخواهید از صفحات . صفحه است 10شما حاوي  سند  .64

  ؟نیستزیر صحیح  هاي فرمان

1 (10 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1  2 (10 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1  

3 (10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،to 1   4 (10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1  

65.  DOS، زیر است؟ هايگزاره اختصار کدامیک از  

1 (Disk operation system  2 (Digital operating system  

3 (Disk operation software  4 (Disk operating system  

، چه عملی به وسیله دکمه اي کـه بـا   دهد میاکسل را نشان ) standard toolbar(شکل زیر نوار استاندارد   .66

 ؟شود یمنشان داده شده است، انجام  yحرف 

  

  کند میانتخاب شده است را محاسبه  ها آنانحراف میانگین اعدادي را که خانه هاي ) 1

  کند میمقدار میانگین اعداد انتخاب شده است را محاسبه ) 2

  .کند میکه انتخاب شده است، اضافه  هایی خانهرا به  هایی ارزش) 3

  .کند میخانه هاي انتخاب شده را با یکدیگر جمع ) 4

اضافه کنید کـدامیک    PowerPointرا به اسالید  bitmapچنانچه شما تمایل داشته باشید که یک تصویر   .67

  ؟کنید میاز مراحل زیر را طی 

1 (Insert → Picture  →  ClipArt  
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2 (Insert →   Picture  →    From file 

3 (Slide show  Add picture  From File  

4 (Insert  Object  eps  

  ؟شود میموجب انجام چه کاري ) word 2000(2000در ورد ) ctrl + I(کلید میان بر   .68

  کند می تر بزرگمتن انتخاب شده را با همان فونت قبلی ) 1

  .شود میموجب اضافه شدن یک خط انفصال در متن مورد نظر ) 2

  کند میتبدیل ) italic(متن انتخاب شده را به فرمت ایتالیک ) 3

  .کند می) bold( تر پررنگو  تر درشتانتخاب شده را  کلمات متن) 4

  چیست؟ FDISKسودمندي استفاده از فرمان   .69

  . که درایوهاي دیسک سخت خود را فرمت کند دهد میبه کاربر اجازه ) 1

  . کند) partition(که درایوهاي دیسک سخت خود را مجدداً افراز  دهد میبه کاربر اجازه ) 2

  .که به سرعت فالپی دیسک خود را فرمت کند دهد میبه کاربر اجازه ) 3

  .که حجم مشخصی از فالپی دیسک خود را فرمت کند دهد میبه کاربر اجازه ) 4

  ؟شود میبرنامه نویسی کامپیوتر محسوب  هاي زبانکدامیک از گزاره هاي زیر جزء   .70

1 (Linux  2 (Windows 2000   3 (Word 2000  4 (C++  

  .شود مینگهداري  .... ROM حافظه در  .71

  کاربر هاي فایلاطالعات و ) 2  برنامه هاي الزم براي راه اندازي کامپیوتر) 1

  3و  1) 4  اطالعات به صورت موقت) 3

  ظرفیت کدامیک از حافظه هاي زیر بیشتر است؟  .72

1 (ZIP  2 (JAZ   3 (3.5"Floppy  4 (ROM 

  معادل کدامیک از واحد هاي زیر است؟ کاراکترهر   .73

  بیت 4) 4  بیت 12) 3  بیت 1024) 2  بیت 8) 1

74.  Shareware چیست؟  

  .شوند میسخت افزارهایی که بین چند کامپیوتر به اشتراك گذاشته ) 1

  .نرم افزارهایی که رایگان هستند) 2

  .شوند مینرم افزارهایی که بین چندین کاربر به اشتراك گذاشته ) 3
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بایـد   هـا  آنرایگان و چند روزه که در صورت نیاز مجوز اسـتفاده از   نرم افزارهایی هستند، عمدتاً به صورت) 4

  .خریداري شود

  کدامیک از نرم افزارهاي زیر کاربردي است؟  .75

1 (Ms – Dos  2 (Windows XP  3 (Linux  4 (Photoshop 

  نیست؟ portکدامیک از انواع   .76

1 (USB  2 (DIN  3 (D – Shell   4 (PCI 

 چه کاربردي دارد؟ My recent documentsزینه مطابق تصویر روبرو گ  .77

  

  .کند می، لیست اید کردهفایلی را که اخیراً استفاده  5) 1

  .کند می، لیست اید کردهبرنامه اي را که اخیراً استفاده  5) 2

  .کند می، لیست اید کردهفایلی را که اخیراً استفاده  15) 3

  .کند می، لیست اید کردهبرنامه اي را که اخیراً استفاده  15) 4

  ؟کنید میدر صورتی که نام فایل مورد جستجوتان را به خاطر نداشته باشید، براي نام از کدام الگو استفاده   .78

  ؟) 2  ) *1

  .گذارید میجاي نام را خالی ) 4  ) !3

  چه کاربردي دارد؟ undoفرمان   .79

  صدور مجدد فرامین لغو شده) 2  لغو فرامین صادر شده) 1

  3و  2گزینه ) 4  اجراي یک نرم افزارلغو ) 3

  ؟دهد میچه عملی را انجام  turn off computerدر منوي  standbyگزینه   .80

  خاموش کردن کامپیوتر) 2  رفتن به حالت آماده به کار) 1

 dosراه اندازي مجدد سیستم عامل در ) 4  راه اندازي مجدد سیستم عامل) 3

  ید میانبر آن چیست؟چه کاربردي دارد و کل cutفرمان   .81

    ctrl+cو فولدرها ـ  ها فایلبراي کپی کردن ) 1

  ctrl+cو فولدرها ـ  ها فایلبراي جابجا کردن ) 2
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  ctrl+xو فولدرها ـ  ها فایلبراي جابجا کردن ) 3

  ctrl+xو فولدرها ـ  ها فایلبراي کپی کردن ) 4

  .و اندازه آن خواهد شد ... رتصوی، وضوح moreبه سمت  side barدر تصویر مقابل با کشیدن   .82

  

  تر کوچکـ  تر پایین) 2  تر بزرگباالتر ـ ) 1

  تر کوچکباالتر ـ ) 4  تر بزرگـ  تر پایین) 3

  چه مورد استفاده اي دارد؟ Internet Explorerدر نوار ابزار  Historyکلید   .83

  offline، به صورت ایم دیدهمشاهده صفحاتی که قبالً ) 1

  صفحات مجددبارگذاري ) 2

  offlineمشاهده صفحات جدید در حالت ) 3

  جستجو در صفحات) 4

  زیر درست است؟ هاي آدرسساختار کدام یک از   .84

1 (www.yahoo.com 

2 (www.neda.net.ir   

3 (www.com.google 

4 (www.gmail 

 ي دارد؟به ترتیب چه کاربرد  Use blackو  Use current گزینه هاي  Home pageدر تنظیم   .85

  

1 (Home page  ـ  ماند میفعلی باقیIE  فاقدHome page خواهد شد.  

  .شود می www.msn.com ،Home pageـ وب سایت  شود می Home pageصفحه وب فعلی ) 2

  .خواهد شد Home pageفاقد  IE ـ  شود می Home pageصفحه وب فعلی ) 3

4 (Home page  شود می، پاك ایم بوده ها آنقبالً در  ـ آدرس صفحاتی که ماند میفعلی باقی.  
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  ؟کنید میکه بخواهید درباره هتلی در ایران در وب جستجو کنید، کدام الگو را انتخاب  صورتی در  .86

1 (Hotel + Iran  2 (" "Hotel Iran  3 (" Hotel + Iran"  4 (Hotel – Iran  

  موتور جستجو چیست؟  .87

  نرم افزاریست براي جستجو در وب) 1

  .یک بانک اطالعاتی است) 2

  نرم افزاریست روي سیستم عامل کاربر) 3

  سخت افزاریست براي جستجو در وب) 4

  چه کاربردي دارد؟ Replay Allگزینه  Outlook Expressدر نرم افزار   .88

  ارسال نامه عیناً به گیرندگان دیگر) 2  پاسخ به فرستنده نامه دریافتی) 1

  پاسخ به گیرندگان دیگر نامه) 4  رندگان دیگر نامهپاسخ به فرستنده نامه و گی) 3

  چه مورد استفاده اي دارد؟ Internet Explorerدر نوار ابزار  Favoriteکلید   .89

  IEاز قبل تعریف شده در  هاي لینکنمایش لیستی از ) 1

  Favoriteدلخواه به لیست  هاي سایتافزودن صفحات و وب ) 2

  ایم دیدهنمایش صفحاتی که ) 3

  2و  1گزینه  )4

  چه کاربردي دارند؟ Outlook Expressدر نرم افزار  Draftsو   Outboxفولدرهاي   .90

  .محل نگهداري نامه هاي ارسال شده و محل نگهداري نامه هاي پیش نویس شده) 1

  .محل نگهداري نامه هاي آماده به ارسال و محل نگهداري نامه هاي بایگانی شده) 2

  .هاي آماده به ارسال و محل نگهداري نامه هاي پیش نویس شدهمحل نگهداري نامه ) 3

  .محل نگهداري نامه هاي ارسال شده و محل نگهداري نامه هاي پیش نویس شده) 4

هاي زیـر بایـد اسـتفاده    اگر بخواهیم از یک پنجره فعال در محیط ویندوز عکس بگیریم، از کدام یک از گزینه  .91

  کرد؟

1 (PRINT SCREEN  2 (CTRL+PRINT SCREEN 

3 (SHIFT+PRINT SCREEN  4 (ALT+PRINT SCREEN  

  ؟گردد میطالعات از حافظه کامپیوتر به دیسک سخت منتقل ا ،یک از موارد زیر کدام در  .92

1 (Hibernate  2 (Standby  3 (Switch User  4 (2 و 1وارد م  
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  ؟سازد میفراهم  ها یلفاسیستمی زیر، مدیریت بهتري را روي  هاي فایلکدام یک از انواع   .93

1 (NTFS  2 (FAT  3 (FAT32  4 (FAT16  

  ؟باشد می، صحیح پوشه یار نامگذاري یک فایل د ،کدام یک از موارد زیر  .94

  .شود میسیستم عامل ویندوز در نامگذاري بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت قابل ) 1

  .ي وجود نداردبراي اسم گذار ردوز محدودیت تعداد کاراکتودر سیستم عامل وین) 2

  .شروع شود"-"با کاراکتور تواند میاسم یک فایل یا پوشه ) 3

  .با یک عدد شروع شود تواند نمیاسم یک فایل یا پوشه ) 4

  ؟گردد میوسط کدام یک از گزینه هاي زیر ایجاد ت ،برنامه هاي کاربردي  .95

1 (Debugger  2 (اي کمکیرنامه هب) 4  برنامه نویسی هاي زبان) 3  یستم عاملس  

  ؟شوند میه ترتیب چه نامیده ب ،در حالت کلی، سرویس دهنده شبکه و سرویس گیرنده شبکه  .96

1 (Client, Isp  2 (Client , Server  3 (User Server  4 (User,Isp 

  ؟گیرد میاجرا قرار  حال دربراي برنامه هاي  هایی دگمهبر روي آن  که  Desktopقسمتی از   .97

1 (Taskbar  2 (Quick lunch  3 (Start menu  4 (یچکدامه  

  از کدام یک از کلیدهاي زیر به همراه موس باید استفاده کرد؟ براي انتخاب غیر متوالی چندین فایل،  .98

1 (Ctrl  2 (Shift  3 (Alt  4 (Alt+Shift  

  ؟گیرند میقرار  پنجره،یک  هاي بخشیک از  کدام در  File و  Help، Editعبارت   .99

1 (Address bar  2 (Menu bar  3 (Status bar  4 (Toolbar  

  ؟گردد مییک نامه الکترونیکی به چه منظور استفاده  در  BBCخط آدرس   .100

  .نشود توجهم ،گرفته است قرار  toآدرس  خط دره طوري که شخصی که ب ،فرستادن نسخه اي از نامه )1

  .اصنامه به یک لیست از پیش تعیین شده اشخ فرستادن یک نسخه از 2

  .نامه به طور همزمان براي چندین شخص مختلف فرستادن نسخه اي از )3

  Draft  فرستادن نسخه اي از نامه به پوشه )4

  ؟باشد میزیر  موارد ازخفف کدام یک م ،ISP کلمه  .101

1 (Internet Service Post  

2 (Internet System Provider  

3 (Integerated System Pack  

4 (Internet Services Provider  
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  ؟شود میاستفاده  زیر، هاي پروتکلکدام یک از  از  online گفتگوي در  .102

1 (FTP   2 (HTTP  3 (NNTP   4 (IRS  

  امکان پذیر است؟ اساس کدام یک از موارد زیر، بر  emailستجوي یک ج ،Outlook Expressدر   .103

  محتوي نامه )4  اندازه )3  فرستنده )2  موضوع )1

 ،زیـر  از مـوارد  اید نکردهولی آدرس آن را جایی ثبت  ،اید کردهدیروز مشاهده را   webنید یک صفحه فرض ک  .104

  پیدا کنید؟ تر سریع راکه آدرس صفحه  ه شما کمک خواهد کردب

1 (favorites  2 (options   3 (media   4 (history 

105.  outlook history، ؟کند میبانی پیام زیر را پشتی هاي بنديدام یک از قالب ک  

1 (RTF  2 (HTML  3 (Plain text  4 (Ms- Word  

  به چه منظور تعبیه شده است؟Internet Explorer  در نوار ابزار  stopکلید   .106

  Internet Explorer هبستن پنجر) 2  قطع ارتباط با اینترنت) 1

  وب سایت یک ازتوقف دریافت اطالعات ) 4  بارگذاري مجدد صفحه فعلی) 3

  به ترتیب باید حاوي چه چیزهایی باشد؟ subjectو  toکادر  e-mailر ارسال د  .107

  موضوع نامه و آدرس وب گیرنده) 2  نام گیرنده و موضوع نامه) 1

  گیرنده و موضوع نامه e-mailآدرس ) 4  موضوع نامه و آدرس گیرنده) 3

  چه کاربردي دارد؟ Draftsفولدر  Outlook Expressدر نرم افزار   .108

  محل نگهداري نامه هاي دریافتی) 2  محل نگهداري نامه هاي ارسال شده )1

  محل نگهداري نامه هاي پیش نویس شده) 4  محل نگهداري نامه هاي آماده به ارسال) 3

  .شوند میتقسیم  ... و ... هدست 2کامپیوتري از نظر اندازه و قابلیت دسترسی به  شبکه  .109

1 (ISDN , PSTN 2 (WAN , LAN 3 (4  عمومی و خصوصی (PSTN , WAN 

  کدامیک از نرم افزارهاي زیر یک سیستم عامل است؟  .110

1 (Windows Media Player  2 (Windows Movie Maker 

3 (Windows 98  4 (Winamp 

  در نوار ابزار پنجره هاي ویندوز چه کاربردي دارد؟ Forwardکلید   .111

  به جلو به اندازه چند سطحرفتن ) 2  و به اندازه یک سطحرفتن به جل) 1

  همه موارد) 4  . اید بودهسطحی که در آن  رفتن به آخرین) 3
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  بیانگر چه نوع اطالعاتی است؟ Accessedگزینه  ها فایلمشخصات  پنجرهدر   .112

  تاریخ و ساعت آخرین مرتبه باز شدن فایل) 2  و ساعت ایجاد آن ختاری) 1

 Access برنامه دراریخ باز و بسته شده آن ت) 4  فایل شدن بازتاریخ آخرین مرتبه ) 3

  .کند میرا به چه صورت مرتب  ها پنجره Cascade Windowsگزینه  ها پنجرهدر مرتب سازي   .113

  به صورت عمودي ) 2  به صورت آبشاري) 1

  ها آن شدن بازبه ترتیب ) 4  به صورت افقی) 3

  ؟کنید میهاي تصویر مقابل استفاده  برگه ازدامیک براي تغییر رنگ ظاهري ویندوز به رنگ نقره اي، از ک  .114

Desktop screen saver appearance settings   

1 (Desktop  2 (Screen Saver 

3 (Appearance  4 (Setting  

  ؟شود میاگر نام غیرمجاز به عنوان آرگومان تابع ارسال شود، کدام خطا ظاهر   .115

1 (#Name   2 (#DIV / O   3 (#N/A!   4 (#Value!  

جمع بندي کننده، براي محاسبه انحـراف از معیـار بـه کـار     ) Query(و جوي  پرس درزیر  موارد ازکدامیک   .116

  ؟رود می

1 (Var  2 (Sider  3 (Min  4 (Sum 

  ذخیره نمود؟ توان میحداکثر چند کاراکتر را  Memo فیلد در  .117

1 (560  2 (1048  3 (2× 1016  4 (65536  

  ح نیست؟کدام عبارت صحی  .118

  .مینی کامپیوترها توانایی پردازش باالتري نسبت به میکروکامپیوترها دارند) 1

2 (Main Frame ها توانایی پردازش باالتري نسبت به مینی کامپیوترها دارند.  

  .نسبت به میکروکامپیوترها دارند تري پایینمینی کامپیوترها توانایی پردازش ) 3

4 (Main Frame نسبت به سوپر کامپیوترها دارند تري پایینزش ها توانایی پردا.  

  به زیر منوي آن مقصد دلخواه را اضافه نمود؟ توان میچه کاربردي دارد و آیا  Send Toفرمان   .119

  و فولدرها ـ بلی ها فایلجابجا کردن ) 2  و فولدرها ـ بلی ها فایلکپی و جابجا کردن ) 1

  و فولدرها ـ خیر ها فایلکپی کردن ) 4  و فولدرها ـ بلی ها فایلکپی کردن ) 3
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  چه کاربردي دارد؟ Replay Allکلید  Outlook Expressافزار  نرم در  .120

  ارسال نامه فعلی عیناً به گیرندگان دیگر) 1

  پاسخ به فرستنده نامه) 2

  پاسخ به فرستنده نامه و گیرندگان دیگر نامه فعلی) 3

 Address Bookارسال نامه به همه گیرندگان موجود در ) 4
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  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

1  3  

2  2  

3  2  

4  3  

5  2  

6  3  

7  4  

8  4  

9  3  

10  1  

11  4  

12  2  

13  2  

14  2  

15  1  

16  3  

17  2  

18  2  

19  4  

20  4  

21  1  

22  3  

23  4  

24  3  

25  2  

26  4  

27  2  

28  1  

29  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

30  4  

31  2  

32  2  

33  2  

34  2  

35  3  

36  3  

37  3  

38  4  

39  3  

40  1  

41  4  

42  1  

43  3  

44  2  

45  2  

46  1  

47  4  

48  1  

49  2  

50  1  

51  2  

52  2  

53  4  

54  3  

55  1  

56  3  

57  2  

58  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

59  4  

60  3  

61  3  

62  2  

63  4  

64  3  

65  4  

66  4  

67  2  

68  3  

69  2  

70  4  

71  1  

72  2  

73  1  

74  4  

75  4  

76  4  

77  3  

78  1  

79  1  

80  1  

81  3  

82  4  

83  1  

84  2  

85  3  

86  1  

87  1  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

88  3  

89  4  

  4و2  90

91  4  

92  1  

93  1  

94  3  

95  3  

96  2  

97  1  

98  1  

99  2  

100  1  

101  4  

102  4  

103  4  

104  4  

105  4  

106  4  

107  4  

108  4  

109  2  

110  3  

111  1  

112  3  

113  1  

114  3  

115  4  

116  2  

117  4  

118  3  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

119  4  

120  4  
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