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شماره صندلي :       

برگه به عدد         نمرة        

به حروف   برگه  نمرة   

   تعالي بسمهه
 تهران ۱۴ منطقه پورش و آموزش مدييت

صهههطفي احمدیه روشن       هنرستانه شاهدپسرانه  شهید م

لّول»سال تحصيلي        ۹۴/۱۰/۳۰                   تاریخ امتحان : ۹۴-۹۵ نام و نام خانوادگي :                               نوبت آزمون دی ماه«پایان ِي ترم ا
لّد ت آزمون :  لّوم    م  دقيقه۴۰   نام دبير : احمدی   برگه آزمون درس : فتوشاپ «مباني هنرهای تجسمي»   رشته : طراحي صفحا ت وب   پایه : د

    

مّهم : لطف ًا بدون قلم خوردگی و با خط خوانا پاسخ داده شود.-----------------------------   -------------------------------تذکر م

هّج ه : در صورت قلم خوردگی ؛ استفاده از غلط گیر ؛ نمره منظور نمی شود»»» --- --- «««تو

باشد.»»» ---                  در مقاب ِل آن مي  ؛   بارم هر سؤال   : لّجه  --- «««تو
 نمره»۲- انواع نرم افزارهای گرافیکی ؛ به همراه معاد ِل انگلیسی آن را ؛ فقط نام ببرید. «1

لّول : ......................  لّول : ......................نوع ا معاد ِل انگلیسی نوع ا
لّوم : ...................... لّوم : ......................نوع د معاد ِل انگلیسی نوع د

-----------------------------------------------------------------------------------------------

هلهای گرافیکی زیر را بیان نمایید. ۲  ---«««در مور ِد حجم فایل ؛ کیفیت فایل ؛ کاربر ِد استفاده و یا تعدا ِد رنگ ها »»»--- نمره»      3«- کاربر ِد پسون ِد فای

 bmp...................................................................................................................................................................................................................................... : 
png  : ......................................................................................................................................................................................................................................

 jpg : ......................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 نمره»۲- هر یک از واژه های زیر را بصورت کوتاه تعریف نمائید. «3
 تقارن : ...................................................................................................       حجم : .............................................................................................
 پرسپکتیو : ............................................................................................       تعادل : ............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 نمره»3/۵«. - جاهای خالی زیر را با عبار ِت مناسب کامل نمائید4
 قسمت ....................... و دیمتریک و ....................... تقسیم می شود.3 پرسپکتیو موازی یا ....................... به 

شاخص های اصلی رنگ شام ِل ....................... و ....................... و ....................... می باشد.
 اشکال ....................... و مکعب و ....................... به عنوان .............................................. دسته بندی می شوند.

....................... .نسبت رنگ نارنجی به آبی در کنتراست کمیت برابر است با 
هیباشد که مانند یک کوه استوار است.  پایدارترین شکل هندسی ....................... م

 بدست می آید........................ از ترکیب دو رنگ اصلی آبی و قرمز ؛ رنگ فرعی 
 به تمامی سطوحی که شکل ....................... نداشته باشند ؛ سطوح غیر هندسی می گویند.

....................... . ۲۵۵در این مدل رنگی حداکثر قدرت یک رنگ برابر است با 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

--- ادامة سوال ت را در صفحه های بعدی ملحظه فرمایید ---

      نمره

      نمره

      نمره



لّجه به اشکال زیر به سؤالت مربوطه ؛ پاسخ دهید.-۵  نمره»3«  با تو

 الف- نام هر یک از انواع خطوط شکستة زیر را در قسم ِت مشخص شدة مقابل آن بنویسید.

 
                                                                                   

.......................      .......................              .......................       
ب- انواع تقارن را برای هر یک از اشکال زیر مشخص ؛ و نوع آنرا در قسمت نقطه چی ِن زیر آن ؛ بنویسید.

.......................       .......................              .......................        
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 نمره»۲- هر یک از اشکا ِل زیر را رسم نمائید. «6 

د- مخروطج- خ ِط مایل یا موربب- استوانه  الف- مثل ِث غیر مشخص

ه ِث غیر مشخص : رسم استوانه : رسم مثل

رسم مخروط : رسم خ ِط مایل یا مورب :

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 نمره»۲/۵- تفاوت راپیدوگراف را با روان نویس بیان کرده و انواع مداد را فقط نام ببرید. «7 

...................................................................................................................................................................................... تفاوت راپیدوگراف با روان نویس : 

انواع مداد : 

لّول : ....................... لّوم : ....................... نوع ا لّوم : .......................    نوع د        نوع س
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 نمره»۲- قلم فلزی چیست و کاربرد استفادة آنرا بیان نمائید. «8 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

باشيد ***    *** موفق و پيروز 

      نمره

      نمره

      نمره

      نمره



شماره صندلي :       

برگه به عدد         نمرة        

به حروف   برگه  نمرة   

   تعالي بسمهه
 تهران ۱۴ منطقه پورش و آموزش مدييت

صهههطفي احمدیه روشن       هنرستانه شاهدپسرانه  شهید م

لّول»سال تحصيلي        ۹۴/۱۰/27                      تاریخ امتحان : ۹۴-۹۵ نام و نام خانوادگي :                               نوبت آزمون دی ماه«پایان ِي ترم ا
لّد ت آزمون : My SQL 5.1   نام دبير : احمدی   برگه آزمون درس : طراحي وب پيشرفته« لّوم   م  دقيقه6۰»   رشته : طراحي صفحا ت وب   پایه : س

    

مّهم : لطف ًا بدون قلم خوردگی و با خط خوانا پاسخ داده شود. --- --- تذکر م
 نمره می باشد.»»» ---0/۵--- ««« بارم هر سوال تستی 

هّج ه : در صورت قلم خوردگی ؛ استفاده از غلط گیر ؛ نمره منظور نمی شود»»» ---       --- «««تو

) چه نامیده می شود؟DataBase- کوچکترین واحد دادة ذخیره شده در هر بانک اطلاعاتی(1
Queryد- Tableج- Recordب- Fieldالف- 

 )به منظور کنترل داده ها و پاسخگویی به کاربران سیست ِم کامپیوتری را اصطلح ًاDataBase- سیستم مدیریت پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی(2
چه می گویند؟

DBMSد- DMSج- MDBب- FSالف- 

  زیر ؛ مورد استفاده قرار میSQL) کدامیک از دستورات DataBase- به منظور استخراج اطلاعات از یک جدول در یک بانک اطلاعاتی(3
گیرد؟ 
Selectد- Updateج- Createب- Insertالف- 

هنها فقط شام ِل Like زیر تابع SQL- توسط کدامیک از دستورات ۴ هیتواند  افرادی را که شماره تلفن آ    باشد را ؛ از یک جدول نمایش33۰ م
دهد؟
like “%330“د- like “%330“%ج- like “330“%ب-  like “330“*الف- 

) مورد استفاده قرار می گیرد؟DataBase زیر به منظور حذف اطلاعا ِت یک رکور ِد جدول ؛ از بانک اطلاعاتی(SQL- کدامیک از دستورات ۵
 Delد- Alterج- Dropب- Deleteالف- 

- از کدام دستور زیر ؛ به منظور افزودن شرط در محدود نمودن نتایج جستجو از جدول ؛ استفاده می شود؟۶
Likeد- Andج- Whereب- Setالف- 

 نمرة دانش آموز باشد تکه دستور زیر چه اعملی انجام می دهد؟Grade  هرگاه صفت SQL- در زبان پرس و جو 7
);where(grade>=  ۱۲ or grade=<۱۵

 را کسب نموده اند.1۵ و 12     الف- نمایش نمرات دانش آموزانی که فقط
 را کسب نموده اند.1۵ و 12     ب- نمایش نمرات دانش آموزانی که بین 

 را کسب نموده اند. 1۵ و بیشتر از 12     ج- نمایش نمرات دانش آموزانی که کمتر از 
     د- هیچ نمره ای از دانش آموزان در خروجی نمایش نمی دهد.

هلهای بانک اطلاعاتی8 هشفرض با چه پسوندی انجام می شود؟ «Access 2003 & 2007- ذخیره سازی فای  نمره»1  بطور پی
 : .......................Access 2007 : .......................              نام پسوند فایل درAccess 2003  نام پسوند فایل در

ههای کوتاه بیان نمایید. «9  نمره»2- هریک از موارد زیر را در جمل
Data Type                                             ..............................................   Field name..............................................   
Description                                        ..............................................   Field Size    ..............................................

ادامة سوال ت در صفحة بعدی ---  ---



 نمره»۰/۵ استفاده می شود؟ «- برای ورود به پایگاه داده در حالت خط فرمان از چه دستوری1۰
نام دستور : .......................

 نمره»۰/۵یکی از انواع پایگاه داده می باشد که در اعملیات پردازشی و محاسباتی سراعت پایین تری دارد. « -11
.......................نام پایگاه داده : 

هیشود را فقط نام ببرید. 12 همهای مدیریت پایگاه داده که در بانک های اطلاعاتی بزرگ استفاده م - دو مورد از سیست
لّول :  لّوم : ..............................................مورد ا مورد د

 نمره»2«–- دو مورد از سرویس دهنده های صفحات وب را فقط نام ببرید.«یک مورد مختص ویندوز  یک مورد مختص لینوکس»       13
لّول :  لّوم : ..............................................مورد ا مورد د

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
 نمره»2 بنویسید. «SQL حرف» توسط دستورات 1۰ را در بانک اطلاعاتی شامل نام هنر جو«شامل Stu- دستور ایجاد جدول 1۴

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 است ؛ را نمایش دهد.ST را از جدول 913۵713۰۰ مربوط به هنر جو با شمارة 2۰ و 17- تکه کدی بنویسید که دروسی که نمرة بین 1۵
.....................................................................

 نمره»2«                                 .....................................................................                      
         .....................................................................                    

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
  شروع شود را نمایش93 که شام ِل فیلدهای نام خانوادگی و نام باشد را برای افرادی که شمارة تلفن آنها با  Mainجدول- دستورات لزم از 1۶

 نمره»2/۵دهید. «
---«در جدول نمایش داده شده ؛ به ترتیب فیلد نام خانوادگی و سپس نام نشان داده شود»---

زُنزولی مرتب شود»--- ---«فیل ِد نام خانوادگی به صورت 
.....................................................................
.....................................................................

  .....................................................................                    
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

» st از جدو ِل age«فیلد س ِن افراد … نمره»  2« - دستور اضافه نمودن فیل ِد سن افراد را بنویسید. 17
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
 نمره»2« را  ِااعمال نمایید. ttجدول مربوط به Reza Moradi- دستور حذف رکور ِد 18

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

و پيروز باشيد ***  *** موفق 
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      شماره سیستم :         

به عدد         پروژه  نمرة        

به حروف   پروژه  نمرة   

   تعالي بسمهه
 تهران ۱۴ منطقه پورش و آموزش مدييت

صهههطفي احمدیه روشن       هنرستانه شاهدپسرانه  شهید م

لّول»سال تحصیلي        ۹۴/۱۰/22                   تاریخ امتحان : ۹۴-۹۵ نام و نام خانوادگي :                               نوبت آزمون دی ماه«پایان ِي ترم ا
لّد ت آزمون : Flash MX 2004کارگاه    نام دبیر : احمدی      برگه آزمون درس : لّوم      م  دقیقه6۰     رشته : طراحي صفحا ت وب      پایه : س

    

لّهم : لطف ًا سؤال ت رادر سیست ِم رایانة خود ؛ ایجاد و ذخیره نمایید. ------------------------ ---------------------- تذکر م
ب ِل آن مي باشد.»»» --- در مقا : بارم سوال ت  لّجه  --- «««تو

هّجه به آموخته های خود ؛ شکلی شبیه الگ ِو زیر ؛ رسم نمایید.1  - با تو
 نمره» ---5   --- «

آگآمیزی کنید.--- «رنگ ها یکنواخت باشد» --- 2 - شک ِل زیر را توسط ابزار دلخواه ؛ رسم و سپس رن
 نمره» ---3                                                                                                       --- «

هُمرهره تا ِس روبرو نمایید.    ۳ - با رس ِم مربع و ایجاد کشیدگی در آن و ایجاد اختل ف رنگ ؛ اقدام به رسم 
 نمره» ---4                                                             --- «

آگآمیزی نمایید.۴ - یک شکل بصورت ستاره شبیه نمونة زیر رسم و رن
 نمره» ---3--- «          

 تصویر روبرو را طراحی کنید.HSB- توسط سیستم ۵
 نمره» ---5                       --- «

  --- *** موفق و پیروز باشید *** --- 



شماره صندلي :       

به عدد         پروژه  نمرة        

به حروف   پروژه  نمرة   

      نمره

      نمره

      نمره

      نمره

      نمره

      نمره
      نمره

      نمره

      نمره

   تعالي بسمهه
 تهران ۱۴ منطقه پورش و آموزش مدييت

صهههطفي احمدیه روشن       هنرستانه شاهدپسرانه  شهید م

لّول»سال تحصيلي        ۹۴/۱۰/۱6                     تاریخ امتحان : ۹۴-۹۵ نام و نام خانوادگي :                               نوبت آزمون دی ماه«پایان ِي ترم ا
لّد ت آزمون : Access 2007 & My SQL 5.1   نام دبير : احمدی    برگه آزمون درس :  لّوم   م  دقيقه6۰    رشته : طراحي صفحا ت وب    پایه : س

    

رّک ر : لطف ًا سؤال ت  تّق ت کامل خوانده«تذ   ایجاد و ذخی ره نمایید.» سیستم مربوطة رایانه«سپس در »را با د

»---مي باشد نمره ۸ بارم سؤال ت---« Access 2007الف-
 شامل فيلدهای نام ؛ نام خانوادگي ؛ س ِن فرد با شرایط زیر ایجاد نمایيد :stu یک جدول مشخصا ت افراد به نام -۱

 باشد»۳۵ تا 2۰ کارکتر» ب- «س ِن مجاز برای افراد بی ِن 2۰ کارکتر ؛ فیلد نام خانوادگی : حداکثر ۱۰             الف- «فیلد نام فرد : حداکثر
 فر ِد دلخواه ؛ کامل کنید»۵             ج- «جدو ِل مربوطه را برای 

شام ِل تنظيما ت زیر ؛ ایجاد نمایيد : dip- مشخصا ت مدر ِک تحصيلي فرد را در جدولي به نام ۲
       الف- «مدر ِک تحصیلی فرد به صورت کشوئی شام ِل : دیپلم ؛ زی ِر دیپلم ؛ فوق دیپلم ؛ لیسانس ؛ فوق لیسانس» 

 فر ِد دلخواه را ؛ کامل کنید» ۵        ب- «مدار ِک تحصیلی 
 را به ارتباط دهید»stu وdip        ج- «جداو ِل 

هنها جستجو و سپس ؛ نمایش دهد. searchبا نا ِم  query- یک ۳ طوری ایجاد کنيد که مشخصا ت افراد را با نام خانوادگ ِي آ

هنها شامل عبار ت «دیپلم» باشد ؛ با نام Report- یک ۴ ایجاد کنيد. show از افرادی که مدر ِک تحصيلي آ
                                                «مشخصا ِت افراد نمایش داده شده ؛ شام ِل : نا ِم فرد ؛ سن و مدر ِک تحصیل ِی باشد»

My  ب-  SQL »---مي باشد نمره ۱۲ بارم سؤال ت---« 5.1
 نفر ؛ بنویسيد :۵با تنظيما ِ ت زیر ؛ برای  STو شام ِل جدو ِل  Tel را برای ایجاد بانک اطلعاتي ؛ به نام SQL- دستورا ت ۵

 کارکتر»۸ کارکتر ؛ شمارة تلفن : حداکثر 2۰ کارکتر ؛ نام خانوادگی : حداکثر ۱۰ کارکتر ؛ نام فرد : حداکثر۴                      « ک ِد فرد : حداکثر 

ه ِمفرد آخر ؛ را به ۷ شامل مشخصا ت زیر ؛ ایجاد نمایيد :             Pro- جدو ِل دیگری با نا ِم 6 تغيير دهد. Salar- دستوری بنویسيد که نا
 کارکتر»۱۰۰                      « س ِن فرد : نو ِع عددی ؛ آدر ِس فرد : حداکثر 

- دستوری بنویسيد که مشخصا ت زیر را بصور ت نزولي بر اسا ِس ؛ ک ِد فرد ؛ نمایش دهد.۸
»age  ؛ س ِن فرد با فیل ِد : name ؛ نا ِم فرد با فیل ِد : code           «ک ِد فرد با فیل ِد : 

هنها با ۹ ؛ نمایش دهد. ST شروع شود ؛ را در ستوني به نا ِم ۳- دستوری بنویسيد که تمام ِي افرادی را که س ِن آ

ّق تعالی ---   … --- موفق و سربلند باشید  در پناه ح



شماره صندلي :       

برگه به عدد         نمرة        

به حروف   برگه  نمرة   

       نمره        
  

       نمره        
  

       نمره        
  

       نمره        
  

       نمره        
  

   تعالي بسمهه
 تهران ۱۴ منطقه پورش و آموزش مدييت

صهههطفي احمدیه روشن       هنرستانه شاهدپسرانه  شهید م

لّول»سال تحصيلي        ۹۴/۱۰/۱۵                   تاریخ امتحان : ۹۴-۹۵ نام و نام خانوادگي :                               نوبت آزمون دی ماه«پایان ِي ترم ا
لّد ت آزمون : Windows OS XP & 7   نام دبير : احمدی       برگه آزمون درس :   لّوم        م  دقيقه2۰        رشته : حسابداری مالي        پایه : د

    

رّک ر : لطف ًا سؤال ت  تّق ت کامل خوانده«تذ   ایجاد و ذخی ره نمایید.» سیستم مربوطة رایانه«سپس در »را با د

»---مي باشد نمره 4 بارم هر سؤال---«

.شود فعال ؛ نقاشي برنامه که بنویسيد دستوری Run پنجره توسط -۱

.دهيد قرار )Task Bar( وظيفه نوار روی بر را حساب ماشين آیکن -2

.نمائيد جستجو را خود XP عام ِل سيستم Cدرایو در موجود e حرف شامل اجرایي های فایل تمامي -۳

.نشود داده نشان حذف پيام ها پوشه یا ها فایل حذف هنگام که نمائيد تنظيم طوری را خود سيستم بازیافت سطل -۴

هلهای صوتي ویندوز ؛ یک ميانبر (Media از پوشة -۵  قرار دهيد.MP3 با نام Desktop) بر روی صفحة Shortcut حاوی فای

       

ّق تعالی ---   …    --- موفق و سربلند باشید  در پناه ح



شماره صندلي :       

برگه به عدد         نمرة        

به حروف   برگه  نمرة   

       نمره        
  

       نمره        
  

       نمره        
  

       نمره        
  

       نمره        
  

   تعالي بسمهه
 تهران ۱۴ منطقه پورش و آموزش مدييت

صهههطفي احمدیه روشن       هنرستانه شاهدپسرانه  شهید م

لّول»سال تحصيلي        ۹۴/۱۰/۱۵                   تاریخ امتحان : ۹۴-۹۵ نام و نام خانوادگي :                               نوبت آزمون دی ماه«پایان ِي ترم ا
لّد ت آزمون : Windows OS XP & 7   نام دبير : احمدی     برگه آزمون درس :   لّوم       م  دقيقه2۰      رشته : طراحي صفحا ت وب       پایه : د

    

رّک ر : لطف ًا سؤال ت  تّق ت کامل خوانده«تذ   ایجاد و ذخی ره نمایید.» سیستم مربوطة رایانه«سپس در »را با د

»---مي باشد نمره 4 بارم هر سؤال---«

کَاکسس برنامه که بنویسيد دستوری Run پنجره توسط -۱ .شود فعال ؛ 

.دهيد قرار )Task Bar( وظيفه نوار روی بر را Wordpad برنامة آیکن -2

.نمائيد جستجو را خود XP عام ِل سيستم Cدرایو در موجود e حرف شامل اجرایي های فایل تمامي -۳

.شود داده نشان ؛ خالي ها پوشه یا ها فایل حذف هنگام که نمائيد تنظيم طوری را خود سيستم بازیافت سطل -۴

هلهای صوتي ویندوز ؛ یک ميانبر (Media از پوشة -۵  قرار دهيد.MP3 با نام Desktop) بر روی صفحة Shortcut حاوی فای

ّق تعالی ---   … --- موفق و سربلند باشید  در پناه ح



شماره صندلي :       

برگه به عدد         نمرة        

به حروف   برگه  نمرة   

   تعالي بسمهه
 تهران ۱۴ منطقه پورش و آموزش مدييت

صهههطفي احمدیه روشن       هنرستانه شاهدپسرانه  شهید م

لّول»سال تحصيلي        ۹۴/۱۰/2۱                    تاریخ امتحان : ۹۴-۹۵ نام و نام خانوادگي :                               نوبت آزمون دی ماه«پایان ِي ترم ا
لّد ت آزمون : Flash MX 2004   نام دبير : احمدی         برگه آزمون درس :  لّوم         م  دقيقه۴۰        رشته : طراحي صفحا ت وب         پایه : س

    

لّهم : لطف ًا بدون قلم خوردگي و با خط خوانا پاسخ داده شود. ------------------------- ------------------------- تذکر م
ب ِل آن مي باشد.»»» --- در مقا : بارم سوال ت  لّجه  --- «««تو

لّجه به شماره ها ؛ بنویسيد. ۱ لّح ِل نقطه چين با تو هتهای مشخص شده را در م لّجه به شکل زیر ؛ نا ِم قسم - با تو
 نمره» ---۷--- «

نوشته شود  نمره»- ۱ -«هر کدام  انگليسي  به   … …

۱......................  -
2......................  -
۳......................  -
۴......................  -
۵......................  -
۶......................  -
۷......................  -
۸......................  -
۹......................  -
  شماره گذاری و نام آن را در قسمت نقطه چین بنویسید.»۱۰«یکی از ابزارهای انتخاب نشده را با عدد -......................۱۰

رَب ِر قسمت های مشخص شده( ) :Shortcut کليد ميان
 نمره»-۰/۵ -«هر کدام 

۴............ -
۵............ -
۷............ -
۹............ -

 --- ادامة سؤال ت را در صفحه های بعدی ملظحظه فرمایید ---  



لّح ِل نقطه چين به ترتي ِب شماره ها ؛ بنویسيد. «2 هتهایي که با شماره مشخص شده را در م لّجه به شکل زیر ؛ نا ِم قسم  نمره»۳- با تو

نوشته شود  ------------------------------------- انگليسي  به   … …--------------------------------------
۱......................  -2......................  -۳......................  -

۴......................  -۵......................  -۶......................  -
................................................................................................................................................................................................................

 نمره»2-انواع نرم افزارهای گرافيکي ؛ به همراه معاد ِل انگليسي آن را ؛ فقط نام ببرید. «۳
لّول : ......................  لّول : ......................نوع ا معاد ِل انگليسي نوع ا
لّوم : ...................... لّوم : ......................نوع د معاد ِل انگليسي نوع د

................................................................................................................................................................................................................
» ---Object , Layer , Pixel , Timeline نمره» --- «2- هر یک از اصطلحا ت روبرو را تعریف نمائيد. «۴

Timeline...................................................................................................................................................................................... : 
Pixel.............................................................................................................................................................................................. : 
Layer.............................................................................................................................................................................................. : 

Object............................................................................................................................................................................................ : 
................................................................................................................................................................................................................

هههای روبرو را بنویسيد. «۵ » ---Shape , Export , Frame , ToolBox نمره» --- «2- فارسي واژ
Shape             ...................... : Export             ...................... : Frame             ...................... : ToolBox..................... : 
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لّح ِل نقطه چين به ترتي ِب شماره ها ؛ بيان نمایيد. «۶ هتهایي که با شماره مشخص شده را در م لّجه به شکل زیر ؛ کاربرد قسم  نمره»۴- با تو
م ِل مربوطه ؛ به انگلیسی نوشته شود» لّح م ِی شماره گذاری شده ؛ نیز ؛ در م هتها «نام قسم

م ِت مشخص شده ( م ِص عبار ) را نشان می دهد.»FlashMX«این قسمت خوا

------------------------------------------------------------------------------------------------

۱......................  -
............................................................................................................................................................................................................... 

2......................  -
............................................................................................................................................................................................................... 

۳......................  -
............................................................................................................................................................................................................... 

۴......................  -
............................................................................................................................................................................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 *** موفق و پیروز باشید ***
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شماره صندلي :       

برگه به عدد         نمرة        

به حروف   برگه  نمرة   

   تعالي بسمهه
 تهران ۱۴ منطقه پورش و آموزش مدييت

صهههطفي احمدیه روشن       هنرستانه شاهدپسرانه  شهید م

لّول»سال تحصيلي        ۹۴/۱۰/۱۹                    تاریخ امتحان : ۹۴-۹۵ نام و نام خانوادگي :                               نوبت آزمون دی ماه«پایان ِي ترم ا
لّدت آزمون :  لّوم    م  دقيقه6۰–   نام دبير : احمدی    برگه آزمون درس : مفاهيم پایه و سيستم عامل    رشته : حسابداری  طراحي وب    پایه : د

    

لّهم : لطف ًا بدون قلم خوردگي و با خط خوانا پاسخ داده شود. ------------------------- ------------------------- تذکر م
؛ نمره منظور نمي شود»»» --- گير  ز غلط  : در صورت قلم خوردگي ؛ استفاده ا لّجه        --- «««تو

. نمایيد علمتگذاری×پاسخ صحيح را انتخاب ؛ و خانة مربوطه را توسط 

؟   مي شود محسوب Firm Ware- کداميک از موارد زیر ؛ یک ۱

Key           د-   Windows          ج-  Ram           ب-Romالف-   Board 

 با توجه به عبارت زیر ؛ پاسخ صحيح را انتخاب کنيد : - 2

گیگیرد ................... گفته می شود.« »به مجموعه عملیاتی که بر رو ِی دادة ورودی صورت م

Information                                  د- Process                        ج-  System                         ب-  Dataالف-

3 -DoubleWord)بر حسب بایت Byte)و بيت (Bit. .................... به ترتيب برابر است با (

4 , 32           د-  2 , 16           ج- 32 , 4            ب-   16 , 2الف- 

).Bit) برابر است با .................... بيت(KB- هر کيلو بایت(۴

 8192           د- 220           ج-  4096            ب- 210الف- 

تيتوان به .................... اشاره نمود.۵ لّوم م - از مدارهای داخلي کامپيوترهای نسل د

VLSI                        د-                          ج- ترانزیستور IC            ب- الف- لمپ خل	ء

  کداميک از موارد زیر است؟11001010- معادل دهدهي عدد باینری 6
202           د- 102            ج- 201            ب- 101الف- 

- اطلعات کداميک از حافظه های اصل ِي زیر ، توسط جریان الکتریکي برق ؛ پاک مي شود؟7

E2PROMد- EPROMج- PROMب- ROMالف- 

لّيه متفاوت است؟8 - کداميک از دستگاه های نام برده شدة زیر ، با بق

Plotter Monitorج- Printerب- Scannerالف-  د- 

 مورد استفاده قرار مي گيرد؟Mouse) ، زیر به منظور اتصال دستگاهPort- کدام درگاه(۹

PS1د- USBج- LPTب- COMالف- 

--- ادامة سوالت را در صفحه های بعدی ملظحظه فرمایید ---

 



 مي باشد؟ )Sequentialترتيبي(- نحوی دسترسي به اطلعات در کداميک از حافظه های جانبي زیر ، بصورت ۱۰

Flashد- Hardج- Floppy ب-Tapeالف- 

 رساندن یک پنجره ، از کدام مورد زیر ؛ استفاده مي شود؟حداقل- برای به ۱۱

Maximizeد- Moveج- Minimizeب- Sizeالف- 

...................... مي گویند.- به نوار رنگي افقي واقع در بالترین قسمت هر پنجره ۱2

Menuالف-   Bar -بTitle  Bar -جTool  Bar -دStatus  Bar

- توسط کدام دکمة ميانب ِر زیر مي توان فایل ها و پوشه ها را در سيستم عام ِل ویندوز ؛ تغيير نام داد؟۱3

F5د- F3ج- F2ب- F1الف- 

 نمودن صندوق بازیافت ؛ کداميک از موارد زیر مورد استفاده قرار مي گيرد؟خالي- برای ۱۴

Empty Recycle Binد- Deleteج- Cutب- Restoreالف- 

- به منظور به حداقل رساندن مصرف برق سيستم ؛ کداميک از موارد زیر بکار مي رود؟۱۵

Shutب- Restartالف-   Down -جSleep  -دHibernate

 ؛ کدام مور ِد زیر انتخاب مي شود؟Right Click) ؛ پس از Desktop- برای ساخت یک فای ِل فشرده بر رو ِی مي ِز کار(۱6
WinRAR          د- Shortcutج- Folderب- Newالف-   ZIP

 با توجه به عبارت زیر ؛ پاسخ صحيح را انتخاب کنيد : - ۱7

.»فایل های صوتی ویندوز در پوشة ................... و با پسوند ................... ذخیره می شوند«

WMVالف-   , Media     -بWMV  , Win    -ج              WAV  , Media  -د             WAV  , Win

 از گداميک از کليدهای ترکيبي زیر ؛ استفاده مي شود؟ Start- به منظو ِر فعال نمودن و باز نمود ِن منوی ۱8
Shift + Esc د-                Tab + Esc  ج- Alt + Escب- Ctrl + Escالف- 

پاسخ صحيح مربوط به هر سوال را از سمت چپ انتخاب ؛ و گزینه مربوطه را در قسمت نقطه چين بنویسيد.(دو مورد اضافي است)
ALUالف-                                                               .......- به آن حافظة اصلي پایدار مي گویند. ۱۹

CPUب-                                        ........- به برنامه های در حال اجرا گفته مي شود. 2۰

ROMج-                                     ........- به آن حافظه خواندن ونوشتن مي گویند. 2۱

RWMد-                                      .......- واحد محاسبه و منطق و از اجزا	ء پردازنده است. 22

RAMم-             .......- به آن واحد پردازشگر مرکزی یا ریز پردازنده مي گویند. 23

Typeو-                               ....... صورت مي گيرد. مرتب سازی فایل ها و پوشه ها بر اساس نوع آنها- 2۴

Taskی-  .......- حافظة نهان سيستم و یکي از اجزا	ء واحد پرازشگر مرکزی گفته مي شود. 2۵

Cacheن-

Register    ه-
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 نمائيد.علمتگذاری × را توسط غ یا صموارد صحيح و یا غلط را مشخص ؛ و خانة مربوط به 
غص  استفاده مي شود.Alt + Tab- به منظور سوئيچ نمودن و حرکت بين پنجره ها ؛ از کليد ترکيبي 26

غص استفاده مي شود. F3 از دکمة Search- به جهت فعال نمودن پنجرة 27

تلها و پوشه ها ؛ از کليد ترکيبي 28 غص استفاده مي شود.Ctrl + A- برای انتخاب نمودن همة فای

تلهایي که با پسوند - 2۹ تيشوند ؛ از نو ِع گرافيکي مي باشند.bmp , jpg , png , 3gpفای غص ذخيره م

تنها - 3۰ لّول آ تلهای تصویری ؛ که حر ِف ا غص  بکار مي رود.t*.dat باشد به صورت tدستو ِر جستجوی تمام ِي فای
جاهای خالي را با عبارات مناسب ؛ کامل  وآنرا در قسمت نقطه چين بنویسيد.

 مي گویند..............................................  یا  -  به دایره های متحد المرکز که بر روی سطح دیسک بوجود مي آید ؛  3۱

- به قسمتي از نوار وظيفه یا ...................... که ساعت سيستم و یا آیکن صدا نشان داده مي شود ؛ ...................... مي گویند.32

 پورت آنرا ...................... مي گویند.6 پورت را  .......................  و نوع جدید و ۵- درگاه اتصال صفحه کليد قدیمي 33

- ....................... یکي از انواع صفحه های نمایش مي باشد که از تکنيک لمپ اشعه کاتدی استفاده مي نماید.3۴

- به منظور بستن سریع تمامي پنجره های باز ؛ از کليد ترکيبي ...................... استفاده مي شود.3۵
در قسمت نقطه چين ؛ به هر یک از موارد ذکر شده زیر ؛ پاسخ کوتاه مناسب دهيد.

لّوم آن ها ۵- دستوری بنویسيد که تمامي فایل های اجرایي 36  باشد ؛ جستجو شود. s حرفي که حر ِف د
دستو ِر مربوطه : ..............................................

 را بيان نمایيد. Recent Itemes- کاربرد استفاده از  37
کاربر ِد استفاده : ..............................................

تههای روبرو را بنویسيد. «38 » کشيدن و رها کردن ؛ چند وظيفه ای ؛ پرونده ؛ اهرم هدایت- معادل انگليسي واژ
 اهرم هدایت : .......................           پرونده : ......................           چند وظيفه ای : .......................             کشيدن و رها کردن : ......................

» Control Panel  ؛ Screen Saver  ؛ Log Off  ؛ Computer- کاربرد استفادة هر یک ازموارد روبرو را بيان کنيد : «3۹
Log  Off ..........................................................................................Computer.....................................................................................
Control  Panel . .........................................................Screen  Saver . .................................................................................

  را بنویسيد.210- معادل دودیي و شانزدهي ؛ عدد دهدهي ۴۰
» :   ..............................................                                                          2                                       «مبنای 
» : ..............................................۱۶                                       «مبنای 

ز سوالت   ا بارم هر کدام   : لّجه  باشد.»»» ---۰/۵--- «««تو نمره مي   

                                 

                                 

 ---*** موفق و پيروز باشيد ***--- 
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