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فرق بین  fileدر مینوی 

save,save as  در پروگرام های

ورد واکسل مایکرو سافت آفیس 

 کمپیوتر چیست تشریح نماید؟

( و  مشاهده شده وآن از CPUهرگاه دیتاها وارده از طریق کیبورد)

طریق مانیتورمورد تائید قرار گیرد وآنرا بخواهید که حفظ نماید ودر 

ظر بایک نام مورد ن fileآینده مورد استفاده قرار دهید از طریق مینوی 

 )حفظ ونگهداری( مینمایم.save آنرا

وهرگاه بخواهیم که همین تحریر قبلی را به نام دیگر حفظ نمایم از 

  (آنرا حفظ مینمایم.save as,طریق )

فرق بین پروگرام های ورد 

 واکسل چیست تشریح نماید؟

ورد برای تهیه اسناد دفتری،مکاتیب،پیشنهادات وغیره اسناد که 

ارد بکار میرود.واکسل برای اسناد که محاسبات داشته محاسبات قوی ند

 باشد مثالً جدول تادیه معاشات موارد استفاده قرار میگیرد  

کمپیوتری چیست  Tablesجداول 

 معلومات دهید؟

وعمودی  (Rows)عبارت از تجمع از دیتاهاست که در ستون های افقی

Columns) پروگرام های مختلف ( ترتیب و تنظیمی یافته است که در

 کمپیوتری مورد استفاده قرار میگیرد.

Field  فلید یا ساحه چیست

 معلومات دهید؟

(جداگانه معلوماتی در جدول را گویند.این نمونه (Column یک واحدیا

Field :چون 

- Mr/Mrs 

- First name 

- Last name 

- Address 

- City 

- State 

- Postal code 

- Phone number 

 آنهارا در قسمت فوقانی جدول آنرا مشاهده نمائید.که میتوان 

دیتابیس یا بانک معلوماتی 

 کمپیوتری چیست معلومات دهید؟

دیتابیس عبارت از مجموعه از ارقام با هم مرتبط است که جهت 

تحلیل،تجزیه وتهیه راپورهای کاری از آن استفاده بعمل میاید.دیتابیس 
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تمام جداول مرتبط به همدیگراست که تنها یک جدول نبوده بلکه تجمع 

هنگام ضرورت مورد استفاده قرار گرفته و منجمنت آن صورت 

  میگیرد.

تمام ارقام،اعداد ومحاسبات در جدول قبل ترتیب شده ثبت ودر وقت 

ضرورت با اجرای عملیه های تحلیلی به سرعت زیاد راپور های مورد 

 تواند.نیاز بعد از تحلیل وتجزیه ازآن بدست آمده می

 pasteو  pasteفرق بین 

special 

 کمپیوتری چیست شرح دهید؟

دروقت استفاده میشود که قبالً عملیه   کت یا کاپی را  pasteعملیه 

 pasteاجرا کرده باشیم وصرفاً دیتا را با جا دیگر انتقال میدهیم اما 

special  وقتی صورت میگیرد که عملیه کت یا کاپی را انجام شده

طرح گردیده درهرقسمتیکه بخواهیم  cellودیتا را با فارمول که در 

 درچندین جای دیگر انتقال نمائیم.

سیستم عملیاتی کمپیوتری را 

 صرف نام بگیرید؟

،ودر ابتدأسیستم عملیاتی  xp،وویندوز0222،ویندز 89ویندوز 

 ر برنامه داس کار میشد.کمپیوتری د

فرق عمده بین پروگرام ویندوز 

وسایر پروگرام های مایکروسافت 

آفیس کمپیوتری چیست تشریح 

 نمائید؟

ویندوز پروگرام یا پکیج عملیاتی کمپیوتراست در صورت که ویندوز 

 در کمپیوتر انستال یا جابجا نباشدسایر برنامه ها کار نمی کند. 

وفوتوها راچگونه داخل تصاویر 

 کمپیوتر می سازیم؟

تصاویر گرفته شده بوسیله کمره دجیتل ازپروگرام های را ذریعه لین 

 میگردد. pestداخل کمپیوتر نمود وکاپی و  inputارتباط به نام 

یک ویب سایت کمپیوتری نارمل 

 structureچند نوع ارد؟د 

 نوع سترکچر دارد. 5 

1- Banner 

0- Menu 

3- Alert area 

4- Main Document 

5- Down Menu 

به   key boardو   mouseتمام معلومات که بعد از دخول بوسیله در کمپیوتر    out putمحصول 
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صورت گیرد وبعداً روی  CPUوتجزیه وتحلیل آن بوسیله  CPUداخل  چی معنی میدهد؟

monitor  

 یا محصول یاد میشود. out putظاهر ویا چاپ شود بنام  

مخفف کدام کلمات چیست است    

www 

وبگوئید که انترنیت از کدام 

کلمات ترتیب شده است معلومات 

 دهید؟

W---World- 

W----Wide- 

W---Website- 

Inter--- International- 

Net--- Network- 

کمپیوتر را تعریف نماید.ومعنی 

 کلمه کمپیوتر را بگوئید؟

وسیله است که اطالعات )دیتا(را گرفته از کمپیوتریک ماشین برقی ویا 

مراحل مختلف عبور داده ویا یک جریان عمل باال این اطالعات تطبیق 

 نموده وآنرا بازدهی میکند.

 کلمه کمپیوتر التینی بوده ومعنی آن حساب کردن را گویند. 

کمپیوتر به چند بخش عمده تقسیم 

 گردیده است؟

 به دو بخش عمده :

 Softwareنرم افزار  -Hardware     0سخت افزار  -1  

Software  یا نرم افزار را

تعریف نمائید و چند نوع ازاقسام 

 پروگرامهاي آنرا نام ببرید؟

 

هر آن بخش کمپیوتر که قابل لمس نبوده ولی میتوان محصوالت دیتا 

ومعلومات را بروی مانیتور آن قابلیت دید را داشته نرم افزار گویند . 

 پروگرام ها آن مانند ویندوز،برنامه های آفیس، فوتوشاپ وغیره.اقسام 

(Hard Ware  کمپیوتر یا قابل)

تماس كمپیوتر  از چند قسمت 

 ساخته شده؟

Keyboard-  Mouse-   C.P.U- Monitor- Printer–OPS 

Scanner  

Input Devices  را تعریف

 نموده و اقسام آنرا نام ببرید؟

عبارت از آن وسایل اند که اطالعات ویا معلومات را داخل کمپیوتر می 

 کند. اقسام آن عبارت اند از 

 کمره دیجیتل   - اسکنر   - کیبورد–مأوس

( فعال CPUزمانیکه که کمپیوتر )

بوده اما مانیتور صفحه را ظاهر 

 چندین علت باعث بروز چنین مشکل میشود مانند

مشکل دارد و اطالعات را به مانیتور بصورت درست  VGAکیبل 
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نمی سازد در حالیکه مانیتور برق 

داشته و کیبل آن بصورت درست 

کمپیوتر وصل است. علت به 

اینکه مانیتور صفحه را ظاهر 

 نمی سازد چیست؟

 انتقال نمی دهد.

مانیتور ضعیف  VGAمی باشد یعنی  Out of frequencyمانیتور 

 است. 

در  RAMعالیم مشکل رم

کمپیوتر را چگونه تثبیت می 

 کنید؟

اگر رم کارت در کمپیوتر از کار افتاده باشد و یا موجود نباشد زمانیکه  

کمپیوتر را روشن کنیم صدا یا آوازی از کمپیوتر شنیده می شود  مانند 

 صدای )چونگ ، چونگ(

طرق نصب درایور های کمپیوتر 

 کدام ها اند؟

ورجینل کمپیوتر موجود باشد. کمپیوتر بشکل اتومات درایور  CDاگر 

ورجینل کمپیوتر موجود نباشد. درایور  CDاگر . ها را نصب میکند

ویا فلش دیسک داخل کمپیوتر نموده و از  CDهای کمپیوتر را به کمک 

 درایور ها را نصب می کنیم. Runویا  Device Manager طریق

شخصی می خواهد برنامه 

فوتوشاپ را در کمپیوتر خود 

نصب کند اما موفق نمی شود 

 علت آن چیست؟

 adminاست یا  userاول باید چک نموده که این استفاده کننده کمپیوتر 

user  ویاadministrator  چرا کهuser  اجازه نصب برنامه اضافی

یا  admin userدر کمپیوتر را ندارد. اگر استفاده کننده 

administrator  باشد و موفق به نصب برنامه فوتوشاپ نشود ، سی

دی رم کمپیوتر ضعیف است و توانائی خوانش سی دی را ندارد ویا 

 اینکه سی دی که بخاطر نصب استفاده می کند، خراب است.

وسایل نگهداشت ثانی کمپیوتر  

 کدام ها اند:

HDD   (Hard disk drive ) 

FDD     (Floppy disk drive ) 

CDD     (Compact disk drive   ) 

DVD     (Digital video disk   ) 

FM    (Flash memory( 

فرق بین برنامه ویندوز و برنامه 

 ورد چیست؟

یا سیستم عامل است که به کمک این  Operating Systemویندوز 

برنامه کمپیوتر راه اندازی شده و مورد استفاده قرار میگیرد و امکان 

این را می دهد که ما برنامه های دیگر را روی آن نصب نمائیم در 
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بوده که از جمله  برنامه های آفیس بوده  Applying Systemحالیکه 

 بروی ویندوز نصب می گردد.

 بخش سخت افزارسواالت 

 ROMو   RAMفرق بین 

 چیست؟

RAm  عبارت ازRandom access memory  است که حافظه موقت

بوده که  Read Only Memoryعبارت از  ROMکمپیوتر می باشد. 

 عبارت از سی دی رم در کمپیوتر است.

 Mainوظیفه مین بورد 

boardدر کمپیوتر چیست؟ 

( در داخل Hardware Deviceافزاری )مین بورد وسیله سخت 

و  External Devices کمپیوتر است که وظیفه آن پشتیبانی از 

Internal Devices  کمپیوتر است .هیچ یک از قطعات کمپیوتر بدون

 پشتیبانی مین بورد مورد استفاده قرار گرفته نمی تواند. 

کمپیوتر  Main board مین بورد

 ؟گردد یاد میها به کدام نام 

Circuit 

System board 

Main board 

Logical board 

Mother board 

Planner board 

را نام  CPUقطعات داخل یک 

را  Power Supplyگرفته وظیفه 

 شرح دهید.

عبارتند از مین بورد ، پروسسر ، هاردیسک ،  CPUقطعات داخل یک 

 VGA Card  ،Sound Card  ،LAN Cardپاور سپالئی ، رم کارت ، 

 ،Wireless Card ).اکثراً قطعات شامل مین بورد می باشند( 

وظیفه پاورسپالئی کنترول از جریان برق و تقسیم برق به قطعات 

 . CPUمختلف 

را  RAM cardچند نوع رم کارت

می شناسید و ظرفیت رم کارت تا 

 چی اندازه اند؟

. ظرفیت رم DDR2و  SD Ram  ،DD Ramسه نوع رم کارت: 

 اند. 5GBالی  4MBکارت ها از 

گذرگاهي است که اطالعات از آن وارد پروسسر شده یا از آن خارج در کمپیوتر  BUSوظیفه بس 
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 مي باشد  MHZ(Mega Hertz)مي شود . واحد آن  چیست ؟

ID Port  در کجا کمپیوتر نصب

 و وظیفه آن چیست؟

این پورت در مین بورد موقعیت داشته و جهت نصب کیبل قطعات 

مانند هارد    د یسک وسی دی رم استفاده  IDEسازگار با تکنولوژي 

 میشود میباشد.

 چیست؟ Hard disk هارد دیسک

این وسیله در حقیقت نوعي حافظه است. حافظه اي که اطالعات در ان 

حالت پایدار دارند. یعني با خاموش شدن دستگاه اطالعات ان پاک نمي 

شود و تغیري در ان به وجود نمي اید به همین دلیل به ان وسیله ذخیره 

 سازي اطالعات مي گویند.  

 keyboardانواع و اقسام کیبورد 

را نام ببرید و کیبورد ها دارای 

 کدام نوع کلید ها اند؟

 انواع و اقسام کیبورد

- Simple keyboard  82 – 124 – 121 کلید 

- Multimedia keyboard  129 – 134 کلید 

 کلید کیبورد

- Function key )کلید وظایف(  (f12 – f1) 

- Numeric key )(0 – 9)   )کلید نمبر 

- Standard key )کلید استندرد(   (z – a    ،Z – A) 

- Control key )کلید کنترول(  (lock, caps, enter, shift) 

 وسایل نگهداشت ثانی کدام ها اند؟

HDD   (Hard disk drive  ) 

FDD     (Floppy disk drive  ) 

CDD     (Compact disk drive   ) 

DVD     (Digital video disk   )  .SSD  (Flash memory    ) 

مخفف چی بوده و  RAMکلمه 

 وظیفه آن در کمپیوتر چیست؟

(  بوده و و ظیفه آن  Random access memory)   RAMمخفف 

 در کمپیوتر حافظه موقت است.

Hardware یا سخت ابزار را

تعریف نمائید. کدام بخش های 

کمپیوتر شامل سخت ابزار می 

 کمپیوتر که قابلیت لمس و دید را دارند سخت افزار گوینداجزا فزیکی 

 بخش های ذیل کمپیوتر شامل سخت افزار اند

  Mouse مآوس -
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 گردد؟

 

  Keyboard کیبورد -

  Monitor مانیتور -

  Printer پرنتر -

 CPUسیستم  -

بیسیم رادیو کودان چه نوع 

 دستگاه است  ؟

( High .Frequencyبیسیم در کودان از جمله وسایط رادیو کودان ) 

بوده که جهت تامین ارتباط مخابره بیسیمی می کند از جمله وسایط 

مدرن عصری حاضر میباشد ساخت کشور استرالیا بوده و طرق 

استفاده آن نهایت ساده بوده از جمله سیستم به رژیم تیلیفونی و دیتا 

 کارمیکند .

دستگاه بیسیم رادیو کودان به چند 

 ار میگیرد.شکل مورد استفاده قر

 شکل ثابت : از آنتن دیپول بشکل مرکزی ثابت استفاده میگردد. 

بشکل سیار : دربین موتر ها با استفاده از آنتن قلمی و تیونر آنتن در 

 حالت سیار استفاده میگردد

انتشارات امواج به چند نوع است. 

 ؟

 به سه نوع است:

 امواج زمینی -1

 امواج فضائی  -0

 مستقیمامواج  -3

انواع سیستم رادیو کودان را نام 

بگیرید و بگوئید که دارای چند 

 چینل است . 

- NGT.SR. - 400  .چینل دارد 

- NGT.AR - 25  .چینل دارد 

- NGT.VR  15 .چینل دارد 

انواع طرز مخابره بیسیم های 

 ؟رادیو کودان کدام ها میباشد.

 می باشد.  LSB. USBمخابره صوتی تیلیفونی : دارای رژیم های 

 مخابره دیتا .

 


