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 باسمه تعالی     

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران               

 تهران 5اداره آموزش و پرورش منطقه               

              

 

 

 

 ردیف سوال

 با توجه به پالن زیر :

 
 این پالن شبکه را شبیه سازی کنید.  Packet Tracerدر 

 را به کمک دستور مناسبی بررسی کنید. pc3و  pc1درستی ارتباط بین دو سیستم 

 ارسال کنید . صحت ارسال داده ها را بررسی کنید. pc1به  pc3یک بسته را از 
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 ) تنظیمات الزم را فراموش نکنید(شبیه سازی کنید. Packet Tracerشبکه ی بیسیم زیر را در 

 
 

 
 

 مسیر عبور بسته را بررسی کنید.با ارسال بسته ای از گوشی هوشمند به  یکی از لپ تاپ ها ، 
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 محل مهر یا امضای مدیر

 سوال

 هنرستان نمونه دولتی عالمه جعفری نام واحد آموزشی:

 دقیقه   120قت امتحان:   و                    رشته : شبکه و نرم افزار                                      دوازدهمپایه:        نام ونام خانوادگی:

 4/3/98متحان:   اتاریخ              خلیلی    نام دبیر :             مپنج پودمان –نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار امتحان درس

 سوال:   برگ تعداد برگ                                              ماه  خردادنوبت امتحانی:                      13 97 -13 98سال تحصیلی:  
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 سپس عملیات خواسته شده را انجام دهید.شبیه سازی کنید. Packet Tracerشبکه ی زیر را در 

 
 

 
 ارسال کنید. pc3 به  pc4یک ایمیل از  –الف 

 ارسال کنید. pc3 ایجاد کنید سپس آن  را به  pc1یک پرونده جدید با نام خودتون بر روی  -ب
 مشاهده کنید. PC1 را در سرویس گیرنده ی  ROSHD.IRصفحه ی وب  HTTPبه کمک  -ج
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 4 به کمک تستر سخت افزاری ، صحت کابل استریت سیستم خود را بررسی کنید.

 با توجه به وضعیت شبکه ی سیستم خود جدول زیر را کامل کنید.
 کند و دلیل عدم ارتباط با شبکه هست آن را عیب یابی کنید.می ندر صورتی که سطری در سیستم شما بدرستی عمل 
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 عملیات زیر را به کمک دستورات مناسب  انجام دهید :

  پاک کردنcache DNS ویندوز 

  تعیین نقطه شروع عیب یابی 
  مشاهده ی راهنمای استفاده از دستورTelnet 

 FireWall .را فعال کنید 
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بر روی ،  ط ( ، پس از برقراری ارتبا10به رایانه ی هنرآموز خود از راه دور متصل شوید ) به وسیله ی میزکار در ویندوز 
 دسکتاپ آن یک پوشه با نام خود ایجاد کنید.
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 موفق باشید
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مره پایانی:ن            نمره ی شایستگی :                                 نمره مستمر:                        


