آموزشگاه فنی حرفه ای پارسی ماد
مجموعه سواالت تستی کاربرICDL

 )0به کلیه برنامه ها و دستورالعمل هایی که برای ارتباط با رایانه و استفاده از آن به کار می رود  ..........می گویند.
الف) نرم افزار

ج)سخت افزار

ب) میان افزار

د) پردازش اطالعات

 )1طبقه بندی نرم افزار ها عبارت است از :
الف) سیستمی  ،کاربردی

ب) سطح باال ،سطح پایین

ج) پردازشگر لغات  ،صفحه گسترده

د) همه موارد صحیح است

 )8باز کردن برنامه از روی حافظه ی جانبی به حافظه اصلی جزء وظایف کدام بخش است؟
الف) برنامه های کاربردی

ب) سیستم عامل ها

ج) برنامه های کمکی

د) مترجم ها

 )8نرم افزاری که مدیریت منابع متصل به کامپیوتر را به عهده داشته و رابط انسان با سخت افزار می باشد چه نام دارد؟
الف) نرم افزار های کمکی

ب) زبان های برنامه نویسی

ج) مترجم ها و مفسر ها

د) سیستم عامل

 )5کدام یک از گزینه های زیر در مورد سیستم عامل صحیح نیست؟
الف) سیستم عامل به عنوان یک رابط بین سخت افزار ،کاربر و همچنین برنامه های کاربردی عمل می کند.
ب) سیستم عامل اداره کننده ی تمام قسمت های رایانه است.
ج) نرم افزاری که سخت افزار رایانه را به کار می گیرد.
د) تعداد سیستم عامل ها از تعداد نرم افزار های کاربردی بیش تر است.

 )6برای تبدیل دستورات غیر قابل فهم به زبان قابل درک کامپیوتر کدام برنامه وظیفه ی این کار را دارد؟
الف) سیستم عامل

ب) نرم افزار های کمکی

ج) نرم افزار های کاربردی

 )7برنامه هایی نظیر  Word , Powerpoint , Excel , Accessجزء کدام گروه از برنامه ها هستند؟
الف) سیستم عامل

ب) (Utilityبرنامه های کاربردی کوچک)

ج) برنامه های کاربردی

د) برنامه های آموزشی
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د) مترجم ها

 )3نرم افزار ارائه مطالب( )Powerpointدر کدام یک از امور زیر استفاده می شود؟
الف) امور حسابداری

ب) نمایش مطالب و نوشته ها

د) ذخیره اطالعات

ج) تایپ نامه

 )9کدام نرم افزار جزء نرم افزار های سیستمی به شمار می رود؟

الف) Microsoft Word

ب) Adobe Photoshop

ج) Microsoft Windows XP

د) Microsoft Internet Explorer

 )01کدامیک از سیستم عامل های زیر چند کاربره نمی باشد؟

ب) Linux

الف) Unix

د) Doc

ج) Winxp

 )00سیستم عامل روی کدامیک از ابزار های ذخیره سازی زیر نصب می شود؟

الف) Hard Disk

ج) CD-Rom

ب) Ram

د) Rom

 )01کدام یک از سیستم عامل های زیر دارای رابط گرافیکی ( )GUIنیست؟

ب) Windows 2000

الف) Windows Xp

ج) Dos

د) Linux

 )08سیستم عامل  Dosچند کاربره است؟
الف) تک کاربره

ج) سه کاربره

ب) دو کاربره

د) چند کاربره

 )08برای تایپ متن یا ویرایش آن از نرم افزار های  .................استفاده می شود.
الف) مدیریت پایگاه

ب) زبان برنامه نویسی

ج) صفحات گسترده

د) واژه پرداز

 )05کدام یک از موارد زیر نرم افزار کاربردی است ؟

الف) Microsoft Windows Vista

ب) Microsoft Windows 7

ج) Microsoft Powerpoin

د) Microsoft Windows XP

 )06کدامیک از بخش های  CPUواحد مناسب عملیات ریاضی و منطقی نامیده می شود؟

الف) CU

ب) ALU

ج) ثبات یا Register
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د) Rom

 )07کدامیک از حافظه ها  ،حافظه اصلی محسوب می شوند؟

الف) ROM,RAM

ج) Floppy Disk

ب) Hard Disk

د) هیچکدام

 )03کدامیک از بخش های زیر جزء واحد های  CPUنمی باشد ؟

ب) CU

الف) ALU

د) ROM

ج) ثبات یا Register

 )09کدامیک از موارد زیر جزء حافظه های جانبی (ثانویه ) نیست ؟

الف) CD-ROM

ب) DVD-ROM

د) Ram

ج) Tape

 )11تکنولوژی ساخت کدام حافظه زیر الکترونیکی است ؟

الف) Memory Card

ج) DVD

ب) CD

د) موارد ب و ج هر دو صحیح است

 )10کدام یک جزء بد افزار ها محسوب می شوند ؟
ب) کرم ها

الف) ویروس ها

د) همه موارد

ج) تروجان ها

 )11کدام مورد بیانگر احتمال ویروسی شدن سیستم و برنامه های سیستم رایانه ای است ؟
الف) پایین آمدن سرعت عملکرد سیستم

ب) خراب شدن و کارنکردن بعضی برنامه ها

ج) خوب کار نکردن یا حذف بعضی از اطالعات

د) همه ی موارد

 )18بهترین راه برای جلوگیری از سرایت ویروس به سیستم رایانه ای چیست ؟
الف) بررسی نامه های الکترونیکی دارای فایل های الصاقی
ب) داشتن یک برنامه ضد ویروس که توانایی به روز شدن را داشته باشد
ج) به کارگیری یک برنامه ی ضد ویروس در سیستم
د) استفاده از حافظه های جانبی مثل  CDو  USBو غیره

 )18ویروس های رایانه به چه روش هایی وارد رایانه می شوند ؟

الف) CD

ب) CD , USB

ج)  CDو  USBو شبکه

د)  CDو  USBو شبکه و اینترنت
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 )15به نرم افزاری که مصرف کننده برای مدت مشخصی به طور آزمایشی از آن استفاده می کند و بعد از مدتی غیر قابل
استفاده می شود نرم افزار  ............می گویند .

ب) Demo

الف) Free ware

ج) Share Ware

د) Open Source

 )16نرم افزاری  ..............نرم افزار هایی هستند که به صورت رایگان توزیع و کد منبع آن به همراه نرم افزار ارائه می شود؟

الف) Free ware

ب) Demo

ج) Share Ware

د) Open Source

 )17کدامیک از گزینه های زیر درباره  Sleepنادرست است ؟
الف) با کلیک بر روی این گزینه کامپیوتر در حالت آماده باش قرار می گیرد .
ب) در این حالت مصرف انرژی برق کاهش می یابد .
ج) در این حالت با زدن کلید یا حرکت ماوس کامپیوتر به حالت عادی بر می گردد .
د) در این حالت ما مجبور به راه اندازی سیستم ویندوز هستیم و زمان زیادی مصرف می گردد .
 )13جهت فعال نمودن  Folder optionاز کدام روش استفاده می کنیم ؟
الف) از مسیر  Start|Control panel|Folder Optionاقدام می نمائیم .
ب) استفاده از منوی  Toolsدر هر پنجره ای

ج) با استفاده از کلیک راست ماوس بر روی Desktop
د) File Option
 )19پوشه ( )Folderبه چه معناست ؟
الف) همان فایل است .
ب) محلی برای نگهداری و سازماندهی فایل ها و برنامه ها
ج) آیکنی برای دسترسی سریع تر راحت تر به برنامه ها
د) آیکنی برای نمایش دیسک سخت
 )81فایل ( )Fileبه چه معناست ؟
الف) به همه اطالعات موجود در رایانه می گویند
ب) محلی برای نگهداری و سازماندهی فایل ها و برنامه ها
ج) آیکنی برای دسترسی سریع تر راحت تر به برنامه ها

د) آیکنی برای نمایش دیسک سخت
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 )80کدام گزینه برای انتخاب آیتم های همجوار استفاده می شود ؟

ب) Ctrl

الف) Alt

د) Shift

ج) Home

 )81برنامه های در حال اجرا بر روی چه ناحیه ای قرار دارند ؟

ب) Menu

الف) Task bar

د) Gadgets

ج) Start

 )88با ترکیب کدام کلید ها می توان محتوای یک پوشه را انتخاب کرد ؟

ب) Shift+A

الف) Alt+C

د) Alt+a

ج) Ctrl+A

 ISP )88چیست ؟
الف) شرکت های ارائه خدمات اینترنتی
ب) مرورگر وب را می گویند .
ج) فرم های اشتراک در اینترنت را  ISPمی گویند .
د) به اتصال اینترنت از طریق خط تلفن می گویند .

 )85صفحه خانگی یک وب سایت را  .............می گویند .

الف) First Page

ب) Home page

ج) Web page

د) Current page

 )86دریافت اطالعات از اینترنت را  ................می گویند .

الف) Load

ب) Upload

ج)Download

د)Move

 )87کدام یک از گزینه های یک آدرس صندوق پستی صحیح می باشد ؟

الف) bayat@Irantvto.ir
ب)Yahoo.com@info
ج) www.yahoo.com
د)yahoo@com.alireza
 )83پیغام های ناخواسته در صندوق پستی به چه نامی مشهورند ؟

الف) Noise

ب) Spam

ج) Virus

د) ایمیل
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 )89کدام پوشه در بر گیرنده پیام های دریافت شده می باشد ؟

ب) Draft

الف) Inbox

د)Sent Item

ج) Outbox

 )81به آدرس منحصر به فرد یک صفحه وب در اینترنت چه می گویند ؟

ب) Site

الف) Domain

د) ISP

ج) URL

 )80با کدام برنامه زیر می توان بدون اتصال به اینترنت نامه های خود را در آن نوشت ؟

الف) Yahoo

ج) Outlook Express

ب) Google

د) الف و ب هر دو

 )81کدام دکمه زیر فهرستی از ساخت هایی که اخیرا مشاهده کرده ایم را نمایش می دهد ؟

ب) Favorites

الف) Home

د) History

ج) Forward

 )88اگر بخواهیم رونوشتی از نامه خود را به اشخاص دیگری ارسال کنیم آن را در کادر متنی  ...........می نویسیم ؟

الف) TO

ج) Subject

ب) CC

د) هیچکدام

 )88در پنجره  ، Internet Optionبا انتخاب کدام یک از گزینه های زیر  IE ،یا مرورگر اینترنت را با یک صفحه خالی نشان
خواهد داد ؟

الف) Use Current

ج) Use Default

ب) Use Blank

د) Clear History

 )85کدام یک از دامنه های زیر نظامی بودن سایت را نشان می دهد ؟

ب) MIL

الف) EDU

ج) ORG

د) NET

 )86برای مرتب سازی صعودی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Ascending

ب) Descending

د) Date modified

ج) Type

 )87برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی  ...................استفاده کرد .

الف) Ctrl+Click

ب) Ctrl+Alt

ج) Ctrl+Home

د)View
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 )83برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند  ،از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) Insert / Picture

ب) Home / Picture

ج) View / Picture

د) Insert / Chart

 )89برای تقسیم یک خانه جدول به چند خانه از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) Merge Cells

ب) Split Table

ج) Split Cells

د) Align Top Left

 )51برای ایجاد تفاوت در سر صفحه و پاصفحه ی صفحات زوج و فرد از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) Different first page

ب) Different Odd & Even pages

ج) Even Page

د) Insert Header and Footer

 )50برای درج شماره صفحه به چه صورت باید عمل نمود ؟

الف) Insert > Header & Footer > page Number
ب)Home > Page Number
ج) View > Page Number
د) Page layout > Macros > Page Number
 )51برای تنظیم میزان فرورفتگی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Indent

ب) Spacing

د) Hyphenate

ج) Alignment

 )58برای جایگزینی عبارتی در اسناد از  ...................استفاده می شود ؟

الف) Replace

ب) Find

ج) Select

د)Search

 )58کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود ؟

الف) Ctrl+Y

ب) Ctrl+X

ج) Ctrl+Z

د) Ctrl+V

 )55حالت بزرگنمایی چه تاثیری بر سند می گذارد ؟
الف) سند را با بزرگ نمایی ذخیره می کند

ب) سند را با بزرگ نمایی چاپ می کند

ج) هیچ گونه تاثیری بر چگونگی چاپ ندارد

د) سایز قلم متن را دست کاری می کند
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 )56گزینه های مربوط به حاشیه بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟

الف) Insert

ج) View

ب) Page Layout

د) Home

 )57کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی استفاده است ؟

الف) Alignment

ب) Position

ج) Start at

د) Continue

 )53برای تایپ نیم فاصله از کدام کلید ترکیبی در صفحه کلید استاندارد استفاده می شود ؟

الف) Shift+Spacebar

ب) Ctrl+Enter

ج) Alt+Spacebar

د) Shift+enter

 )59برای تبدیل یک جدول به متن در  Wordاز کدام استفاده می شود ؟

الف) Table To Text > Table
ب) Convert to Text > Table
ج) Text To Table > Table
د) Table To Text > Convert
 )61در هنگام ذخیره سند کدام فرمت به عنوان پسوند پیش فرض فایل انتخاب می گردد ؟

الف) dot

ج) docx

ب) html

د) txt

 )60کدام گزینه برای تغییر نوع نمودار رسم شده در اسالید است ؟

الف) Chart Layout

ب) Data Lable

ج) Chart Title

د) Chart Type

 )61با کدام روش می توان از الگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد ؟

الف) Blank Presentation

ب) From Design Template

ج) From Auto Content Wizard

د) New Presentation

 )68کدام از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسالید جدید بکار می رود ؟

الف) Ctrl+N

ب) Ctrl+M

ج) Ctrl+I
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د) Alt+S

 )68برای حرکت دادن متن صورت یکجا در قسمت  Speed/Effectکدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟

الف) By letter

ب) By word

ج) All at Once

د) همه موارد

 )65در عمل انتقال اسالید از محل اولیه  ............و در محل مکان نما قرار می گیرد .

ب) Cut

الف) Copy

د) Delete

ج) Print

 )66انتخاب کدام گزینه اسالید را به طور خود کار نمایش می دهند ؟

الف) Auto Preview

ج) Design Template

ب) Color Schemes

د) هیچکدام

 )67در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسالید اضافه نمود ؟

ب) Slide Sorter

الف) Note page

د) Outline

ج) Normal

 )63برای حذف اسالید انتخاب شده :

الف) از منوی  Fileگزینه Delete Slide

ب) از منوی  Editگزینه Delete Slide

ج) از منوی  Viewگزینه Delete Slide

د) از منوی  Formatگزینه Delete Slide

 )69برای ایجاد یک نمودار سازمانی در اسالید از سربرگ  Insertکدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟

ب) Organization Chart

الف) Chart

د) Shapes

ج) Smart Art

 )71کدام گزینه برای استفاده از جلوه های آماده متحرک سازی است ؟

الف) Animate

ب) Advanced Slide

د) Slide Transition

ج) Slide show

 )70کدامیک از موارد زیر از توانایی های برنامه های صفحه گسترده نمی باشد ؟
الف) تولید یک برنامه اجرایی مستقل کامپیوتری
ب) حسابداری یک شرکت بازرگانی
ج) مدیریت اطالعات و داده های تجاری
د) بررسی میزان فروش یک شرکت

 )71به هر سطر از جدول داخل کاربرگ اکسل  ............می گویند .

الف) Cell

ب) Table

ج)Row

د) Column
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 )78برای حذف نمودار روی  ...........کلیک کرده  ،کلید  Deleteرا می فشاریم .
الف) عنوان نمودار

ب) محور نمودار

د) راهنمای نمودار

ج) کل نمودار

 )78فرمان  .........کاربرگ فعال را حذف می کند ؟

ب) Delete

الف) Rename

د) Insert

ج) Tabcolor

 )75نام پیش فرض فایل های اکسل چیست ؟

الف) Document

ب) Book

د) Database

ج) Workbook

 )76گزینه  Decimal Placesدر کادر محاوره ای  Numberچه کاربردی دارد ؟
الف) نمایش اعداد منفی

ب) جداکردن ارقام اعداد به صورت سه تایی

ج) تعداد ارقام اعشار

د) تعیین نوع عدد

 Chart Type )77در نمودار ها چه کاربردی دارد ؟
الف) تعیین عنوان نمودار

ب) تعیین راهنمای نمودار

ج) نمایش خطوط راهنما

د) تغییر نوع نمودار

 )73فایل های اکسس با چه قالبی ذخیره می شوند ؟

ب) BMP

الف) DOCX

د) PPTX

ج) Accdb

 )79جهت جمع آوری و سازماندهی اطالعات در مورد یک موضوع از کدام نرم افزار استفاده می شود ؟
الف) بانک اطالعاتی

ب) واژه پرداز

د) جدول

ج) برنامه نمایشی

 )31به مجموعه ای از یک یا چند رکورد  ............می گویند ؟
الف) فیلد

ب) جدول

د) بانک اطالعاتی

ج) فایل

 )30کوچکترین جزء اطالعاتی در پایگاه داده چه گفته می شود ؟
الف) جدول

ب) رکورد

ج) بانک اطالعاتی

د) فیلد
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 )31کدام نوع داده زیر برای متن های طوالنی استفاده می شود ؟

الف) Text

ج) Long Text

ب) Number

د) Currency

 )38به ارتباطات بین جداول در پایگاه داده چه می گویند ؟

الف) Relationship

ب) Entity

د) Database

ج) Integrity Rules

 )38به هنگام تعریف داده های عددی کدام نوع جهت عدد های اعشاری مناسب است ؟

ب) Integer

الف) Byte

د) Decimal

ج) Long Integer

 )35کدام رابطه در بین جداول اشتباه است ؟
الف) رابطه یک به یک

ب) رابطه یک به چند

ج) رابطه چند به یک

د) رابطه چند به چند

 )36حداکثر چه عددی در فیلد عددی از نوع  Byteقرار می گیرد ؟

الف) 65111

ج) 155

ب) 0118

د) نامحدود

 )37کدام گزینه از اجزای بانک اطالعاتی  Accessنمی باشد ؟

الف) Form

ب) Table

د) Database

ج) Report

 )33برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) گزینه  Editاز سربرگ Home
ب) گزینه  New Commentاز سربرگ Review
ج) گزینه  Insert Commentسربرگ View
د) سربرگ  Commentاز سربرگ Insert
 )39برای اجرای سریع فرمان  Redoکلیک های  ...........مورد استفاده قرار می گیرند .

الف) Ctrl+Z

ب) Ctrl+Y

د) Ctrl+X

ج) Ctrl+V

 )91برای ذخیره کردن یک الگو به عنوان  Templateکافی است در لیست  .......گزینه  Excel Templateرا انتخاب کنید

الف) Save In

ب) Save as Type

ج) Save as Name

د) File Name
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