
 نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 

 واحد یادگیری اول : شایستگی نصب سیستم عامل                                       طراح : حسن قنبری

 dahcomputer@بپوندید:  کانال تلگرام دهم کامپیوتر و... به برای دریافت نمونه سوال، ویدیوهای آموزشی

 دارد؟مهم ترین نرم افزار سیستمی که مدیریت و کنترل سخت افزار و اجرای سایر برنامه ها را بر عهده دارد، چه نام  1

 د( سیستم عامل                      ج( درایور               ب( مترجم                  الف( کامپایلر

 به تجهیزاتی که فرآیند بارگذاری سیستم عامل از آنجا رخ می دهد ............... می گویند. 2

 د( رسانه             ج( رسانه راه انداز             ب( نرم افزار             الف( سخت افزار

 ؟نمی باشد PowerISOکدام گزینه از موارد کاربرد نرم افزار  3

 د( تهیه ایمیج        ده سازیج( فشر            ب( ساخت فلش بوتیبل          الف( ایجاد درایو محازی

 ؟نمی کنداز کدام قالب برای ایجاد ایمیج پشتیبانی  PowerISOنرم افزار  4

 daaد(                           binج(                  imgب(                          isoالف( 

 وجود ندارد؟ Hyper-V Managerنرم افزار  10در کدام نسخه از ویندوز  5

 Educationد(               Enterpriseج(                   Proب(                   Homeالف( 

 کدام نسخه کامل ترین نسخه ویندوز شناخته می شود؟ 6

 Educationد(                Enterpriseج(                   Proب(                  Homeالف( 

 وجود ندارد؟ Cortanaویژگی  10در کدام نسخه از ویندوز  7

 Educationد(                 Enterpriseج(                   Proب(                 Homeالف( 

 بیتی قابل آدرس دهی می باشد ............ است. 32سیستم عامل در معماری حداکثر میزان حافظه ای که توسط  8

 مگابایت 4د(                    گیگابایت 4ج(               مگابایت 2ب(           گیگابایت 2الف( 

 چه مقدار می باشد؟ System Reservedمقدار پارتیشن  9

 کیلوبایت 50د(             مگابایت 50ج(         کیلو بایت 500ب(           مگابایت 500الف( 

 سخت افزار و سیستم عامل که به برنامه ها اجازه استفاده از سخت افزار را می دهد .............. می گویند.به رابط میان  10

 د( مترجم          ج( برنامه کاربردی                   ب( درایور                 الف( کامپایلر



 اولین حساب کاربری که به همراه نصب ویندوز ایجاد می شود از نوع ............ است. 11

 د( محصل                        ج( مدیر               مهمانب(                   الف( استاندارد

 رواژه خوب نیست؟کدام گزینه از شرایط گذ 12

 اعداد و کاراکتر ویژه باشد. –الف( بهتر است گذر واژه ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ 

 ب( طول گذر واژه کوتاه نباشد

 بهتر است از کلمات با معنی موجود در کتاب فرهنگ واژ گان انتخاب شودج( 

 مانند نام و نام خانوادگی استفاده نشودد( اطالعات شخصی 

 کدام گزینه در انتخاب گذرواژه درست نیست؟ 13

 الف( از الگوهای ترتیبی حروف و اعداد استفاده نشود

 ب( یادآوری آن برای شما و حدس آن برای دیگران دشوار باشد

 ج( از الگوهای صفحه کلید استفاده نشود.

 کاراکتر کمتر نباشد 6د( حداقل از 

 برای کدام نوع حساب کاربری نمی توان گذر واژه تعیین کرد؟ 14

 د( استاندارد                 ج( محصل                ب( مدیر               الف( مهمان

 dahcomputer@منتظر شما هستیم :  

 


