
 

 

 به نام او که هر چه داریم از اوست ردیف

 )پودمان اول( ایهای رایانهآزمون نصب و نگهداری سیستم

 www.hoonarjo.ir                                                            نام و نام خانوادگی:

 

 کدام گزینه زیر از انواع کابل اتصال مانیتور به کیس نیست؟ 1

 USBد( کابل       DVIج( کابل دیجیتال           VGAب( کابل آنالوگ        HDMIالف( کابل 

 شود.های صفحه کلید عددی فعال یا غیر فعال شود از کلید . . . . . . . استفاده میبرای اینکه دکمه 2

 Insertد(           Num Lockج(           Scroll Lockب(       Caps Lockالف( 

 شود؟برای حرکت در صفحات وب و ویرایشگرها از . . . . . . . . . . استفاده می 3

 چرخ پیمایش       ب( راست کلیک          ج( دابل کلیک                     د( کلیکالف( 

ای به برنامه دیگر متفاوت اند. این کلیدها از برنامهکلیدهای . . . . . . . برای انجام وظایف خاص پیش بینی شده 4

 کنند.عمل می

 ج( کلیدهای نوشتن         د(کلیدهای کنترلی     الف( کلیدهای هدایت             ب( کلیدهای تابعی      

 شود؟هایی استفاده میمنوی شروع برای انجام چه فعالیت 5

 ها           ب( انجام تنظیمات سیستم           ج( خاموش کردن رایانه      د( همه مواردالف( اجرای برنامه

 کنیم.از ابزار . . . . . . . . استفاده میتوانید ها میها و پروندهبرای انتخاب تمام پوشه 6

  Selectد(           Select noneج(     Select allب(        Invert Selectionالف( 

شود کدام های باز به صورت یک دکمه نمایش داده میها و پروندهبخشی از نوار وظیفه که در این بخش برنامه 7

 است؟

 د( دکمه نمایش میزکار           Notificationج(            Middle Sectionالف( دکمه شروع      ب( 

 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت 8

 تواند انتقال دهد.عالوه بر انتقال ویدیو، صدا را نیز می HDMIالف( کابل 

 گویند.می Rolloverگر ماوس روی موضوعات مختلف به حرکت دادن اشارهب( 

 توان منوی شروع را باز کرد.می ALT+TABج( با استفاده از کلید ترکیبی 

 گویند.د( تقسیم دیسک سخت به چند بخش را پارتیشن بندی می

 ای را نام ببرید.اجزای سخت افزاری یک سیستم رایانه 9

 

 

 شود؟چیست و چرا پدیدار می No Signalمعنای پیام  10

 

 

را در آن ذخیره کنید. سپس پوشه  Cهای تصویری موجود در درایو ایجاد کنید. همه پروندهای به نام خودتان پوشه 11

فشرده کنید. اندازه پوشه را قبل و بعد از  WinRARرا یک بار از طریق سیستم عامل و یک بار از طریق نرم افزار 

 سازی یاداشت کنید.فشرده
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