
 (5)فصلداًص فٌی پایِآصهَى دسس : 

 دّن ضثکِ ٍ ًشم افضاسپایِ ٍ سضتِ تحصیلی: 

 دقیقِ 60صهاى پاسخگَیی:

 ًام دتیش: خاًن اهیٌی

2تعذاد صفحات:

ساصهاى آهَصش ٍ پشٍسش استاى اصفْاى

 هذیشیت آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستاى دّاقاى

 دتیشستاى صیٌة کثشی )س(

95-96سال تحصیلی

 خاًَادگی :ًام ًٍام 

 ًام پذس:

 ًوشُ آصهَى:

اهضاء دتیش:

 

سمتا ف 
سدی

 

صحیح یا غلظ تَدى گضیٌِ ّای صیش سا هطخص کٌیذ. 1

الف( 0.5   .داسد ًام ًیکیالکتشٍ تجاستتاضذ اعالعات تَلیذ ٍسیلِ تِدسآهذ کسةٍ داًص صهیٌِ دس فعالیت اص ًاضی کِ اقتصادی .....

ب( تجاست سٌتی ًَعی اص تجاست  0.5  .الکتشًٍیکی است کِ یکی اص سِ هشحلِ تجاست غیشالکتشًٍیکی است.....

ج(  0.5  ٍ کٌین هی پشداخت ایٌتشًتی صَست تِ سا کتاب ی ّضیٌِ کٌین، هی ثثت ایٌتشًتی صَست تِ سا کتاب خشیذ سفاسش ها.....

 .داسد ًام ًاخالص الکتشًٍیک تجاست سٍش، ایي گیشین، هی تحَیل پست عشیق اص سا کتاب

د( 0.5  .سایثشی تخشیة سیستن ّای اعالعاتی ٍ استثاعی استّذف اص یک حولِ  .....

0.5 )ُ  .ذم دس عشاحی تاصی سایاًِ ای ًَضتي فیلن ًاهِ ٍ اًتخاب صتاى تشًاهِ ًَیسی استقاٍلیي  .....

2 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ.

  .هلی ٍ دیٌی َّیت گزضتِ، اص جذایی یعٌی،...............   الف( 0.5

 .غیشهجاص عالیتْایف اص اعالعاتی سیستوْای ٍ اعالعات حفاظت یعٌی..................  (ب 0.5

0.5  کٌٌذ. یًفَر ه یا اًِیسا یّا ستنی............. تِ س قیّکشّا اص عش ج(

فضاّا.......د( 0.5  تِ ٍجَد آهذُ اًذ،یافشادهختلف، تاسغَح گًَاگَى دستشس اىیاستثاط ه یّستٌذکِ تشا یهجاص یایدسدً یی......

 گفتِ هی ضَد................ص اعالعات سیستن استفادُ هی کٌٌذتِ ًفَر گشاًی کِ دس پی تخشیة اعالعات ًیستٌذ ٍ فقظ ا (ُ 0.5

 .کٌٌذ ًفَرهی ّا دسسیستن اعالعات ٍیاتخشیة اعالعات غیشهجاصٍسشقت تشداسی تْشُ تشای.........   ٍ( 0.5

 3 سَاالت تستی

دادُ ّا يیت یب(کاًال استثاع                 دادُ ّا صا ی(هجوَعِ االف        ست؟یاعالعات چ -1 0.5

 ضَد یش دادُ ّا گفتِ هصد(تِ پشدا     ضَد   یگفتِ ه اًِیسا یج( تِ فٌاٍس                                      

 

 ٍ .......................................... سا فٌاٍس یا هجوَعِ-2 0.5
..................................................... ٍ 
اص .....................................................

  .نییگَ یه ی

 اًِیسا ٌتشًت،یا افضاس، ًشم(ب                          یاًساً یشٍیًشم افضاس، سخت افضاس ٍ ًالف(

 یاًساً یشٍیسخت افضاس، کاًال استثاط، ًد(                                   یاًساً یشٍیً اًِ،یسخت افضاس، ساج(

0.5  ٍ .......................... ...، .. .........آٍسی ، جوععات ٍ استثاعات تِ علن الفٌاٍسی اع-3
..............................

پشداصدهی

عاتالتٌذی، پشداصش ٍ اًتقال اعدستِب(                                 خالصِ کشدى، دسیافت، پشداصشالف(

 تٌذی، خالصِ کشدى، دسیافت کشدىدستِج(                           تٌذی، فیلتش کشدى ٍ اًتقال اعالعاتدستِ

 داسد؟ ًیاص گشاى رًفَ اص دستِ کذام تِ کٌذ کطف سا خَد ساصهاًی دسٍى ضثکِ اهٌیتی ّای ضعف خَاّذ هی ضشکت یک-4 0.5

  ًذاسد ایشادی تاضذ گشاى ًفَر اص کذام ّش( د                            کشاکش( ج                           ّکش( ب                        ٍاکش(الف

 کیفیت ٍ ساختاس ٍ است جاهعِ اعوال ٍ آداب ،فٌَى ،ٌّشّا ،ّا داًص ،ّا آسهاى ،ّا اسصش ،تاٍسّا اص ای هجوَعِ.............-5 0.5

   .کٌذ هی هطخص سا جاهعِ هشدم صًذگی

اجتواعی  ّای ضثکِ(د         فشٌّگ تخشیة( ج                          فشٌّگ(ب                  َّیت تحشاى(الف
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 اسسال ٍ کاغز اص اص کوتش ٍ ضَد هی فشاّن ًٍذاىضْش یا ساصهاى تشای دٍلت تَسظ کِ اعالعات فٌاٍسی اقالم یا خذهات تِ-6 0.5

گفتِ ضَد هی استفادُ پستی   .ضَد هی .........

  الکتشًٍیک دٍلت(د        الکتشًٍیک پشداخت(  ج              الکتشًٍیک آهَصش( ب         الکتشًٍیک تجاست(الف

 خذهات ٍیا  فشٍش ٍ خشیذ فشایٌذ تِ کِ است جغشافیایی هحیظ اص هستقل ٍ کاغز اص استفادُ تذٍى تجاسی هثادلِ.............-7 0.5

 .ضَد هی گفتِ ایٌتشًت جولِ اص ای سایاًِ ّای ضثکِ عشیق اص اعالعات ٍیا

 دسآهذ کسة(د              ًیکی الکتشٍ تجاست(ج             تٌیاى داًص اقتصاد( ب          هعٌَی هالکیت حق( الف

سَاالت تطشیحی  4 

 .ذیکٌ فیسا تعش جاهعِ اعالعاتی (1 1

 ٍصل کٌیذ. Bسا تِ هَسد هشتثظ تا آى دس ستَى  Aهَاسد ستَى (2 2

 

 a)patch      الف(قَاًیي هشتَط تِ حوایت اص تَلیذ علن ٍ داًص     .....

      ب(ساهاًِ هذیشیت آهَصضی                                   .....

 

  bهٌْذسی اجتواعی) 

 (حق هالکیت هعٌَیc    ج(ًشم افضاس سفع خغا دس یک هحصَل                          .....

 d)LMS                    د( سٍضی تشای جوع آٍسی اعالعات             .....

                                                                                          eتجاست الکتشًٍیک)         

 .تٌَیسیذ ساُ جلَگیشی اص ًفَر تِ ضثکِ سا 3 (3 1.5

 

 

 

 .ذیسیسا تٌَ یا اًِیسا یْایهَسد اص اثشات هثثت تاص 3 (4 1.5

 

 

 

1  سا تٌَیسیذ. یالکتشًٍیک آهَصشهضیت استفادُ اص 2 (5

 

 

 .ذیسیفتا سا تٌَ سیپل فیهَسد  اص ٍظا 3 (6 1.5

 

 

0.75  تاضذ؟ یه اصیً ییساختْا شیتِ چِ اهکاًات ٍ ص یجاهعِ اعالعات جادیدس ا (7

 

 تثشیذ.الکتشًٍیکی سا ًام  آهَصشسیستن ّای اًَاع (8 0.75

 

 

1  تٌَیسیذ.هَسد اص هعایة تجاست الکتشًٍیک سا 2(9

 
 

 

 

 هَفق تاضیذ
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