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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 (95)بر مبنای کتاب  پودمان اول نمونه سوال تستی دانش فنی پایه

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

 =4184http://hoonarjo.ir/?pبرای عضویت در کانال بر روی لینک کلیک کنید و فرم عضویت را تکمیل کنید. 

1 

ی مسیر حرکت دارد. به این نقشه و برنامه، هر کشوری برای پیشبرد اهداف خود نیاز به برنامه ریزی و تعیین نقشه

 های کشور بر اساس آن چیده شود.گویند که تمام فعالیت. می. . . . . 

 الف( سند فناوری اطالعات       ب( سند ملی              ج( برنامه استراتژیک          د( سند چشم انداز

2 
 ها است؟اختراع ترانزیستور مربوط به کدام نسل رایانه

 ج( نسل سوم                   د( نسل چهارم            الف( نسل اول                     ب( نسل دوم   

3 
به علمی که از سازکارها و ساختارهای طبیعت و موجودات زنده برای ابداع، اختراع، پدید آوردن فناوری و حل 

 گویند؟گیرد، چه میمسائل فنی مهندسی الهام می

 ج( آرگونومی                    د( رباتیک  الف( بیونیک                 ب( بیوتکنولوژی             

4 
 اقتصاد دانش بنیان بر پایه . . . . . . . است.

 الف( فناوری اطالعات و ارتباطات          ب( تربیت نیروی متخصص    

 ج( تعامالت اقتصادی با دنیا                 د( تولید علم و دانش در جامعه

5 
 توان استفاده کرد؟افزاری میهای نرمها و شرایط انجام پروژهشناسایی نیازمندیاز کدام گزینه برای 

 د( مدیر پروژه ب( برنامه نویس           ج( طراحان وب              گر مسئله         الف( تحلیل

6 
 در کدام فناوری تقلیدی از پوست انسان ارائه شده است؟

 Wearable Computerد(           E-Learningج(            E-Skinب(         3D Printerالف( 

7 

 شود؟ )از راست به چپ(ای استفاده میبرای تایپ نامه و چاپ قبض آب و برق شهروندان به ترتیب از چه نوع رایانه

 الف( رایانه کوچک، رایانه بزرگ           ب( رایانه کوچک، ابر رایانه 

 د( ریز رایانه، ابر رایانه                  ج( ریز رایانه، رایانه بزرگ

8 
 :به جزاندازی شبکه همه مشاغل زیر مورد نیاز است، برای راه

 الف( راهبر شبکه          ب( سرپرست شبکه          ج( تعمیرکار شبکه          د( طراح پایگاه داده

9 
 افرادی مراجعه کرد؟بایست به چه وب گاه، می User Friendlyبرای بهبود بخش 

 الف( طراح پایگاه داده          ب( برنامه نویس         ج( طراحان وب        د( سرپرست پروژه

10 
 ای که بشر برای محاسبه استفاده کرد، چه بود؟اولین وسیله

 د( چوب خط    خط کش        ج(      ب( چرتکه               الف( انگشتان دست        
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