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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 سومل تستی دانش فنی تخصصی پودمان نمونه سوا

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

 =4184http://hoonarjo.ir/?pبرای عضویت در کانال بر روی لینک کلیک کنید و فرم عضویت را تکمیل کنید. 
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 در کدام گزینه منابع و ابزارهای اطالعاتی درست بیان شده است؟

 الف( شبکه، کاتالوگ، کتاب            ب( وب سایت، برچسب، مقاالت

 ج( سرور، برچسب، کاتالوگ            د( کتاب، مقاالت، ایمیل
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 در جستجوی پیشرفته گوگل کدام است؟« any of these words»کاربرد کادر 

 شوند.اند، جست و جو میهایی که در این کادر تایپ شدههمه واژهالف( 

 شود.ب( دقیقا واژه یا عبارتی که در این کادر درج شده جست و جو می

 گیرند.قرار میاند، همزمان مورد جستجو هایی که در کادر تایپ شدههمه واژهج( 

 گیرند.اند، مورد جست و جو قرار نمیهایی که در کادر تایپ شدهد( واژه
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 کدام است؟« Storage»معنی واژه 

 الف( اطالعات          ب( دیوار آتش               ج( دستورالعمل             د( ذخیره سازی
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 در کدام گزینه درست است؟ DDRعبارت کامل برای اختصار 

        Data Double Rateب(                         Double Data Rateالف( 

 Double Data Rapidityد(                    Data Double Rapidityج( 
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 دارد؟ Google Translateاشاره به کدام ویژگی  Translate imagesقابلیت 

 ب( ترجمه گفتار             ج( ترجمه همزمان           د( ترجمه تصاویر الف( ترجمه تارنما      
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 افتد؟چه زمانی اتفاق می Access deniedخطای 

 دهد که کاربر اجاز دسترسی به یک پرونده را به هر دلیلی ندارد.الف( این خطا زمانی رخ می

 دیده یا منتقل شده است. دهد که پرونده مورد جست و جو آسیبب( این خطا زمانی رخ می

 تواند با نرم افزار انتخاب شده پرونده مورد نظر را باز کند.دهد که سیستم نمیج( این خطا زمانی رخ می

 دهد که فضای خالی دیسک مورد نظر کافی نباشد.د( این خطا زمانی رخ می
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Nowadays, with the advent of technology, . . . . . help researchers find their favorite topic easily. 

 Websiteد(       Articles and journalsج(               Digital Resourcesب(            Booksالف( 
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 :به جزهای زیر را دارند، ها تمام ویژگیوب سایت

 Reliability and validityب(                    Being up to date( الف

 Being Searchableد(                           Accessibilityج( 
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 در متن زیر معنی لغات مشخص شده چیست؟ )به ترتیب از راست به چپ(

.temporarilyor  permanentlyA storage device refers to a hardware used to store information  

 ( اصلی، فرعی4( داخلی، خارجی                 3       سریع، کند       ( 2      دائم، موقت      ( 1

10 
A . . . . . . is defined as a chain of individuals and their personal connections. 

 Social Networkد(         Program Languageج(            Intelligence Artificialب(          Protocolsالف( 
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