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  مشخص کنید کابل صفحه نمایش کامپیوتر کالس شما از کدام نوع است ؟
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 ساختار زیر را ایجاد کنید .
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دروس زیر را وارد کنیدو سپس در پوشه دروس سال دهم پوشه هایی به نام ایجاد کنید و در آن  TEXT1به نام  یک پوشه

 (توجه !!!! بعد از ذخیره و باز کردن فایل قابلیت نمایش فونت فارسی را داشته باشدذخیره کنید.)

 نصب و راه  اندازی سیستم های رایانه ای 

  نقشه کشی 

  دانش فنی 

1 
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 آبشاری کنار هم قرار دهید.سه پنجره باز کرده و آنها را بصورت 
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فقط فایل  typeدر آورید وترتیبی دهید که  در ستون   Detailحالت نمایشی پوشه ها و پرونده ها را به صورت   Dدر درایو 

 1 نمایش داده شوند. jpgهای از نوع 
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را درون آن کپی کنید ، پوشه را به طوری   documentپوشه ای به نام خودتان ایجادکنید و سپس تمامی پرونده های 

 فشرده کنید که دارای رمز باشد.

   آیا رنگ پوشه تغییری می کند ؟

 آیا سایز پرونده ها قبل و بعد از فشرده شدن تغییر می کند؟

1 

 1 پوشه ای را که فشرده کرده بودید رو میز کار از حالت فشرده خارج کنید. 7

 1 نمایید.  Quick ccessایجاد و آن را وارد  C در درایو درستان نامبه  یک پوشه 8

 1 .قرار دارد را مشخص کرده ومقدار دقیق آن را بنویسید  C:\windowsرا که در مسیر winhelp.exe فایل ( Size) ظرفیت 9

 باسمه تعالی
دقیقه 90مدت امتحان  :                             ن     تهرا 5منطقه مدیریت آموزش و پرورش          سیستم های رایانه ای  نام درس:نصب و راه اندازی  

08/97تاریخ امتحان:  /      نرجس                                 هرشته:کامپیوتر                                                       هنرستان فنی و حرفه ای دختران  

 پایه:دهم                                                                        

                              نام و نام خانوادگی:                                                 سواالت دانش آموزان دوره دوم متوسطه       

2تعداد صفحات:                       نام هنرآموز:کریم پور و فرج زاده                                             پودمان اول                                         

پاسخنامه بنویسید.تذکر: پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در  بارم  ردیف 
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دروس سال 

 دهم

دروس سال 

 سوم



 1 را در دسکتاپ نمایش دهید.This Pc آیکن  10

 1 .جستجو کنید C است را در درایو jpg فرمت آنهاشروع و نوع  "C "فایلهایی که اسم آنها با حرف 11

 1 ( تغییر دهید.Small Iconبه حالت آیکون كوچك ) را cدرایو آیکون های موجود در 12

 1 .بنویسید  را C مقدار فضای خالی درایو 13

 1 .یکنهای دسک تاپ را بر اساس نوعشان مرتب کنیدآ 14

 1 .دهیدمشخصات عمومی کامپیوتر را نمایش  15

 1 اضافه کنید. powerرا به منوی  sleep و  Hibernatesگزینه  16

 1 پین کنید . start را روی صفحه  word , power point برنامه  17

 1 نشان دهید. را خود رایانۀ سیستم فني مشخصات 18

 1 را انتخاب کنید. C به سه روش مختلف فایل ها و پوشه های درایو  19

 1 استفاده از ماوس عمل انتخاب گزینه ای را انجام دهید.بدون  20

 به نظر من عشق و عالقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است.من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب بخوانم.بیل گیتس

 

 مرحله کار حداقل نمره نمره هنرجو نمره مستمر نمره نهایی

به کارگیری برخی دکمه -انجام عملیات مختلف با ماوس 2   

 های صفحه کلید 
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حرکت بین پنجره های –تغییر اندازه -اجرای برنامه ها

راه اندازی مجدد و خاموش کردن -نمایش میز کار-باز

 رایانه ها

 مدیریت پنجره ها و میز کار 2   

 اتصال اجزای سخت افزاری به رایانه 1   

پوشه ها و پرونده های ایجاد شده حذف 2     

 ایجاد پوشه با نام مجاز و در مسیر تعیین شده 2   
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خواندن اطالعات -تغییر نحوه نمایش پوشه ها و پرونده ها

انتخاب پوشه ها و پرونده ها به -پوشه ها و پرونده ها

افزودن به انتخاب های -صورت واحد و گروهی مجاور

 قبلی

انتخاب پوشه ها و -نمایش پرونده ها و پوشه ها تعیین نحوه 2   

 پرونده ها به صورت واحد و گروهی مجاور

فشرده سازی پوشه و پرونده همراه با رمز خارج کردن آن  2   

 از حالت فشرده به کمک نرم افزار مستقل

 شایستکی غیر فنی 2   

 

 

 

 

 


