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جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ. 1

  ...................................... است.  ِیتر پا اىیالتصاد داًص تٌالف( 0.5

گَ یٍ رٍاً یجسو یّا ییکار تا تَاًا طیاتسار ٍ ضرا طیهح یتِ هفَْم تطاتك ٍ سازگارب( 0.5  .ٌذیاًساى......................

 ضَد. یه لیتثذ يیکِ تِ زتاى لاتل فْن ًَضتِ ضذُ است تَسط ًرم افسار........................ تِ زتاى هاض یترًاهِ ا ج( 0.5

گفتِ هی د( 0.5  ضَد. تِ تجْیسات رایاًِ کِ لاتل دیذى ٍلوس کردى است .............

 .......... استیک زتاى سطح  Cزتاى  ُ( 0.5

 ضَد، ............... ًام دارد. یاًجام ه یتِ خرٍج یٍرٍد لیتثذ یکِ ترا یاتیهجوَػِ ػولٍ( 0.5

2 صحیح یا غلط تَدى گسیٌِ ّای زیر را هطخص کٌیذ.

  . هَرچِ ّا ساختِ ضذُ است یای از رٍش زًذگ اًِیضثکِ ّای را یاتی ریهس تنیالگَر الف(...... 0.5

 است. اًِیرا یػاهل ترا ستنیس کی  IOSب(...... 0.5

0.5  .رًذیلرار گ RAMدر حافظِ ذیترًاهِ ّا ترای اجرا تا ج(......

 اسکٌر یک دستگاُ ٍرٍدی است کِ ترای ٍارد کردى تصَیر تِ رایاًِ استفادُ هی ضَد. د(...... 0.5

 .ضَدی لرار دادُ ه اًِیساختاری سخت افسار را واتیتٌظ RAMحافظِدر  ُ(...... 0.5

 3 سَاالت تستی

چیست؟ّاهَرچِکلًَیازالْامکارترد (1 0.5

 ب ٍد(الف  اًثاردرهاضیٌْاجایاتیسازیضْری ج(تْیًٌِمل ٍحولساهاًِ ب(تْثَد ای  رایاًِّایضثکِالف(هسیریاتی

 

؟کٌذ یه یػول پردازش را ًگْذار یترا ازیهَردً یدادُ ّاحافظِ کذام  (2 0.5

 ROMج( حافظِ ثثات                          د( حافظِ                    RAMالف( حافظِ جاًثی                     ب( حافظِ 

 ؟ دستَرات را ترػْذُ دارد یٍ اجرا لیٍ تحل ِیتجس فِیٍظ ،یپردازش هرکس یکذام ٍاحذ از ٍاحذ ّا(3 0.5

 Registerد(                               ج( ثثات                                       CUب(                                ALUالف( 

 ارگًََهی ًیست؟ رػایت ( کذاهیک از هَارد زیر ًتیج4ِ 0.5

 کارایی د( افسایص    کیفیت زًذگی             ج( تْثَد              ضغلی ب(کاّص استرس   رضایت هیساى الف(افسایص

 ...ضاهل اًذازتِ ترتیة ازراست تِ چپ  راُ ّای ترًاهِ (5 0.5

 post,Bios ,loaderد(     ,loader, post Biosج(    loader, Bios,postب(      loader,post, Biosالف(

 ؟ستًی حیصح ریز یّا ٌِیاز گس کیکذام  (6 0.5

 .است کیًسد يیتِ زتاى هاض يیی(زتاى سطح پاب. است ستنیسخت افسار ٍ س يیػاهل ٍاسط ت ستنیالف(س

 را ٍاحذ کٌترل ترػْذُ دارد اًِیرا یٍاحذّا تیٍ ّذا ی(ػول ّواٌّگد       . دارد یحافظِ جاًثاز یسرػت کوتر ی(حافظِ اصلج

 ػاهل چٌذکارترُ است؟ ستنیس کیریز یػاهلْا ستنیاز س کیکذاه( 7 0.5

 MS-DOSد(                  Widows7,10ج(                             Unixب(                    Macintoshالف(

0.5  است؟ حیصح ریز یّا ٌِیاز گس کیکذام (8

 ًیستٌذخاصیػاهلسیستندارایَّضوٌذتلفٌْای ٍتثلتْاب(                 است.     تاالسطح  اىتاز ز یًوًَِ ا C#( زتاى الف

 .ٌذیگَ یه تید(تِ ّر سلَل حافظِ تا رٍد.   یه يیترق ازت اىیفرار است ٍ تا لطغ جر ROMج( حافظِ 
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 4 سَاالت کَتاُ پاسخ 

 ای کِ هسیر حرکت آیٌذُ کطَر را ترای چٌذ سال تؼذ تؼییي هی کٌذ چِ ًاهیذُ هی ضَد؟ ًمطِ-1 2

 ؟کیلَتایت چٌذ تایت است یک-2

 ضَد؟ یدارًذاستفادُ ه یهتَسط یکِ حجن هحاسثات یهراکس دٍلت یٍترخ ی،داًطگاّیدرهراکس تجار اًِیاز کذام ًَع را-3

 ؟ضَد لسوت اًجام هی کذام ثثت اطالػات رایاًِ در ًگْذاری ٍ-4

 

سَاالت تطریحی  5 

 . ذیکٌ فیرا تؼر ریز نیاز هفاّ کیّر (1 1.5

 ..................................................................................................................... ................................................رايانه(الف

(ب
سخت افزار.....

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................تیتا( ج

 .ذیسیرا تٌَ ستیز طیحفظ ٍ ًگْذاری هح یترا اًِیرا یکارتردّاهَرد از دٍ(2 0.5

 

 

 .تثریذًامافسار رایاًِ رااصلی سخت(ٍاحذّای 3 1

 

0.5  است ؟ تیتا لَیچٌذ ک تیتراتا 2 (4

 

 

 . ذیسیرا تٌَ ROM ٍRAMتفاٍت حافظِ  دٍ(5 1

 

 

0.5  ؟ستیچ یچاپگر سِ تؼذ(6

 اًَاع ریس رایاًِ ّا را ًام تثریذ. (7 1

1  ست؟یچ یستویس یافسارّا ٍ ًرم یکارترد یافسارّا تفاٍت ًرم (8

 

 

  فرّار هی گَیٌذ؟ یا)ًاهاًا( هَلت ،حافظِ RAMچرا تِ حافظِ  (9 0.5

 .ذیرا ًام تثر یستویس یاًَاع ًرم افسارّا( 10 1

 

 

  هَفك تاضیذ 20
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