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آرش و دوستانش برای انجام پروژه ای با یکی از اساتید خود قرار کاری گذاشته اند،یکی از دوستانش پیشنهاد می دهد که با 

 استفاده از یک نرم افزار تلفن همراه ،تاکسی بگیرند.

 پیشنهاد چه فایده ای دارد؟الف(به نظر شما این 

 ب(آیا در شهر شما تاکسی اینترنتی فعال است؟
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 برای آسانی کار یک خبرنگار،خرید چه دستکاهی را به او پیشنهاد می دهید؟

 الف(نام دستکاه چیست؟

 ب(قابلیت های دستگاه چیست؟

 ج(این دستگاه به چه صورت برای خبرنگار مفید است؟
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  برای انجام هر یک از عملیات زیر از کدام سخت افزار ورودی یا خروجی کمک می گیرید؟

 

 

 سخت افزار عملیات

  یک فیلم ببینید

  صدای دوست خود را ضبط کنید

  یک نقاشی بکشید

  یک موسیقی را به وسیله ی رایانه پخش کنید

  قبض تلفن همراه را چاپ کنید

  دوست خود تایپ کنیدیک نامه برای 

  عکس خود را برای شرکت در یک مسابقه ارسال کنید
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 در موارد زیر استفاده از چه رایانه ای را پیشنهاد می کنید؟علت انتخاب خود را بنویسید

بسیار پیچیده مورد  الف(برای تعیین وجود آب،سفینه ای به مریخ فرستاده شد،اطالعات دریافتی ار این سفینه با محاسبات

 بررسی قرار می گیرند.
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 باسمه تعالی
دقیقه 90مدت امتحان  :                             ن     تهرا 5منطقه مدیریت آموزش و پرورش          نام درس:دانش فنی                                           

08/97تاریخ امتحان:  /      نرجس                                 های دختران رشته:کامپیوتر                                                       هنرستان فنی و حرفه  

 پایه:دهم                                                                        

             نام و نام خانوادگی:                                                 سواالت دانش آموزان دوره دوم متوسطه                        

2تعداد صفحات:                                  پودمان اول                                                                         نام هنرآموز:کریم پور                 

 ردیف سواالت بارم



ب(یک کوهنورد برای صعود به قله اورست نیازمند یک نرم افزار مسیریاب است که امکان ارتباط او با با سایر کوهنوردان 

 را فراهم سازد.
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 جا می گیرد؟ مگابایتی بروی آن 100گیگابایت فضای خالی وجود دارد.چند فایل  5در یک هارددیسک 

 الف(راه حل خود را توضیح دهید.

 ب(محاسبات الزم را بنویسید.

 ج(درمورد جواب به دست آمده توضیح دهید.
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جمع بارم: با آرزوی موفقیت برای شما                                                                                                5تعداد سواالت :  15 

 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

 

شایستگی نمره  نمره مستمر نمره نهایی

 هنرجو

 مرحله کار حداقل نمره
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زندگی ارائه کاربردهای خاص و ابتکاری از رایانه در 

فردی و اجتماعی،انتخاب رایانه مناسب برای یک کاربرد 

 مشخص
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انتخاب دستگاه ورودی و خروجی در یک کاربرد 

،مقایسه دستگاه ها ورودی و خروجی از لحاظ مشخص

 کاربرد
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دسته بندی و مقایسه رایانه ها از نظر قدرت پردازش 

در بخش ،سرعت و اندازه،تعریف و کاربردهای رایانه 

 های مختلف زندگی

 شایستکی غیر فنی 1   

 

 

 

 

 


