
 وضعیت    چهار گزينه ای سواالت  رديف 

1 

 بطور کلی علوم کامپیوتر را به دو دسته کلی تقسیم می کنند؟

 د( گزینه الف و ب  ج( فناوری اطالعات    ب( نرم افزار   الف( سخت افزار 

 

2 

 به کلیه قطعات فیزيکی و قابل لمس کامپیوتر .............. گويند؟

 د( سخت افزار    ج( مانیتور     ب( ماوس    الف( کیس  

 

3 

 تجهیزاتی که از ترکیب سخت افزار و نرم افزار ايجاد می شود را ................ گويند؟ 

 د( کارت صدا   ج( برد اصلی   ب( میان افزار   الف( پرازنده 

 

4 

 کدام گزينه جزء انواع کامپیوترها می باشد؟ 

  عمومی   و  شخصی  کامپیوتر(  ب   میزی   رو  و  دستی  کامپیوتر(  الف

 دستی  و  رومیزی  کامپیوتر(  د      کیفی  و  رومیزی  کامپیوتر(  ج

 

5 

 کدام گزينه تعريف کامل و صحیحی از کیس را می رساند؟ 

  . است  کیبورد  و  ماوس  اسپیکر،  جمله  از  رایانه  قطعات  از  بسیاری  گیری  قرار  محفظه  کیس(  الف

 . است  عامل  سیستم  جمله  از  رایانه  قطعات  از  بسیاری   گیری  قرار  محفظه  کیس(  ب

 . است...    و  مادربرد  کارتها،  اصلی،  قطعات  جمله  از  رایانه  قطعات  از  بسیاری  گیری  قرار  محفظه  کیس  (ج

 . است   رایانه  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  قطعات  گیری  قرار  برای  ای  محفظه  کیس(  د

 

6 
 ؟نیستکدام گزينه شامل اجزای کیس  

 د( پنل جلویی کیس       ج( پوشش کیس   ب( داخل کیس    الف( شاسی کیس 

 

7 

 کدام گزينه مربوط به عکس زير است؟

   الف( حافظه اصلی  

   ب( سخت افزار  

   ج( مادربرد 

 د( پردازنده 

 

8 

 هستند،که در اين صورت به اين کارتها ................ گويیم.بعضی مادربردها دارای کارت گرافیک، صدا، مودم و کارت شبکه 

 onboardد(   mother Boardج(     inboard ب(  Dedicatedالف(  

 

9 

 ؟ نمی باشدکدام گزينه جزء اجزای مهم مادربرد 

 Export Connectorد(    Onboardج(     CPU Socketب(      BUSالف( 

 

10 

اصلی، به عنوان محل هايی برای نصب سخت افزارهايی مانند کارت گرافیک، کارت شبکه و مودم  کدام گزينه بر روی برد 

 مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

 Jumperد(    Chipsetج(    Expansion Slotب(    Connectorsالف(  

 

11 

 را بر عهده دارد؟ CPUمتصل بوده و وظیفه هماهنگی بین حافظه رم و  CPUکدام سخت افزار، مستقیم به 

 Shipsetد(    South Bridgeج(    North Bridge ب(  Cacheالف(  

 



12 

 تراشه يا مدار مجتمع نام ديگر کدام گزينه است؟ 

 د( جامپر   ج( شکافهای توسعه   ب( چیپست  LGAالف( سوکت  

 

13 

 می خواهد روی آن پردازش انجام دهد؟  CPUه  محل ذخیره موقت اطالعاتی است ک

 Romد(     Ramج(     Cache ب(  Hard Diskالف(  

 

14 

 اطالعات کدام گزينه با قطع برق، پاک می شود؟ 

 Ramد(    EPRomج(     Rom ب(   Biosالف(  

 

15 

 هر وسیله ای توانايی نگهداری اطالعات را داشته باشد را گويند؟ 

 د( دیسکت   ج( آی سی     حافظه  ب(   الف( تراشه 

 

16 

 کدام گزينه مشخص کننده کارت گرافیک در رايانه می باشد؟

 GPUد(     ALUج(      CUب(   CPU الف( 

 

17 

 تصاوير را برای صفحه نمايش آماده می کند، از ويژگی های کدام سخت افزار است؟ 

 گرافیکد( کارت    ج( کارت صدا   VGAکابل   ب(  الف( مانیتور 

 

18 

 و صفحه نمايش می باشد؟  CPUرابط بین اطالعاتی متنی يا گرافیکی ارسال شده از  

 د( مودم دیال آپ  ج( کارت شبکه   کارت گرافیک  ب(  الف( کارت صدا  

 

19 

 در سیستم های کامپیوتری، واحد پردازش گرافیکی به چه صورت می باشد؟ 

 د( هر سه مورد   integratedج(     Onboard ب( Internal Cardالف(

 

20 

 ؟ نیستکدام گزينه جزء قسمت های اصلی کامپیوتر 

 د( واحد حافظه   ج( واحد کنترل    واحد ورودی  ب(  الف( واحد خروجی 

 

21 

 کدام گزينه پردازش داده ها و کنترل بخش های مختلف سیستم را بر عهده دارد؟

 CPUد(         GPUج(     Cache ب(   Ramالف( 

 

22 

 کدام گزينه می باشد؟  CPUشرکت های تولید کننده  

 Intel  -   ASUSد(        Intel   –   AMDج(    Microsoft - Apple ب(  Intel   -   IBMالف(

 

23 

 ؟نیست  CPUکدام گزينه جزء مشخصات اصلی  

 د( توان مصرفی   ج( اورکالکینگ  تعداد هسته   ب(  الف( فرکانس کاری 

 

24 

 مرکزی از چه قسمت هايی تشکیل شده است؟ واحد پردازش 

 

    ALU , CU , Cache , Registerب(   CU , ALU , ICالف( 

 EPRom , Rom , EEPRomد(     ALU , CU , EPRom  ج(

 

25 

 می باشد؟  CPUواحدهای کوچک حافظه جهت نگهداری سريع و موقت نتايج در  

 د( حافظه نهان    ج( ثبات   واحد محاسبه و منطق  ب(  الف( واحد کنترل 

 

  چه کاری بايد کرد؟  CPU برای پايین نگه داشتن دمای 26



 ب( باید محظه های کناری کیس را باز کنیم.  الف( هر چند ساعت یک بار باید سیستم را خاموش کرد.  

 د( باید کیس را در معرض هوای خنک قرار داد.    ج( باید از فن خنک کننده استفاده کنیم. 

27 

 ؟نمی دهدرخ  Fanکدام گزينه در صورت خرابی 

 می شود.   Restartب( کامپیوتر بخودی خود     الف( کامپیوتر متوقف می شود. 

 می کند.  Shut Downد( کامپیوتر بخودی خود     ج( صفحه آبی ظاهر می شود. 

 

28 

 کدام گزينه در مورد ديسک سخت صحیح می باشد؟

 ب( اطالعات با قطع برق از بین نمی روند.    الف( معموال از ظرفیت کمی برخوردارند.  

 د( محل ذخیره موقت اطالعات است.   ج( نسبت به سایر دیسک ها سرعت پایین دارد. 

 

29 

 جهت خواندن و نوشتن اطالعات است؟  CDمحل قرار گیری 

 CD-Writerد(     DVD-Drive ج(   DVD-Writer ب(  CD-Driveالف(  

 

30 

 صحیح می باشد؟ DVDو  CDکدام گزينه در رابطه با  

 می باشد.   GB 4.45معموال    DVDب( ظرفیت    می باشد.   MB 700معموال    CDالف( ظرفیت  

 د( نسبت به خش و ضربه مقاوم هستند. ج( اطالعات با تکنولوژی جریان الکتریسته ذخیره می شود.  

 

31 

 دريافت کرده و به بلندگو ارسال می کند؟ CPUاطالعات صوتی را از 

 د( پورت و کانکتور صدا   ج( کارت گرافیک   ب( کارت صدا    الف( کارت شبکه 

 

32 

 ............... از طريق خط تلفن، ارتباط کامپیوتر با اينترنت و ديگر شبکه ها را فراهم می کند؟ 

 Ram-raiderد(     Modem ج(   Voice Card ب( Graphic Cardالف(  

 

33 

 ارتباط بین دو يا چند سیستم از طريق کدام سخت افزار امکان پذير است؟ 

 Bluetoothد(    Network Card ج(   ADSL ب(  Modemالف(  

 

34 

 محل ورود برق به سیستم است از آنجا به کلیه قطعات سیستم برق توزيع می شود؟

 د( منبع تغذیه    ج( مادربرد   ب( کابل برق   الف( منبع برق 

 

35 

 از اصلی ترين ابزار ورود اطالعات به سیستم می باشد؟

 د( صفحه کلید   ج( قلم نوری   ب( میکروفن   الف( ماوس 

 

36 

 کدام کلید ماوس معموال برای باز کردن يک منو يا کادر تنظیمات يک عنوان به کار می رود؟

 د( اسکرول   ج( دابل کلیک  کلیکب( چپ    الف( راست کلیک 

 

37 

 سیگنال های صوتی ارسال شده از طرف کارت صوتی را پخش می کند؟

 د( نمایشگر   ج( کارت صوتی  ب( کارت صدا  الف( کارت گرافیک 

 

38 

 اين نوع چاپگر معموال تک رنگ و مشکی، کیفیت پايین، سرعت چاپ کم و سروصدای زياد دارد؟ 

 د( حرارتی    ج( لیزری    ب( سوزنی    الف( جوهر افشان 

 

39 

 کدام چاپگر با کیفیت چاپ بسیار عالی، سرعت باال، سروصدای بسیار کم و نوع مواد مصرفی آن تونر می باشد؟ 

 د( سوزنی   ج( حرارتی     ب( لیزری    الف( جوهر افشان 

 



40 

 نمودارهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد؟کدام دستگاه جزء دستگاه های خروجی بوده و برای رسم نقشه،  

 د( چاپگر سوزنی بزرگ   ج( چاپگر لیزی بزرگ   ب( فتوکپی    الف( رسام  

 

41 

 وسیله ای که با آن می توان بین دو کاربر اينترنتی ارتباط زنده از نوع تصويری برقرار کرد، چه نام دارد؟

 اسکایپ د(    ج( وب کم     ب( مودم    الف( میکروفن 

 

42 

 است؟  Romکدام گزينه تعريفی صحیح از 

 کامپیوتر روشن می شود.   Romب( بدون      الف( اطالعات آن با قطع برق پاک می شود. 

 یک نرم افزار است.   Romد(   فقط یکبار توسط تولید کننده نوشته میشود.   Romج( اطالعات روی  

 

43 

 مخفف چه کلماتی می باشد؟  ROMکلمه  

  Random On Memory ب(  Random Only Memoryالف(  

 Read on Memoryد(      Read only Memory ج(

 

44 

 کدام گزينه جزء حافظه های جانبی می باشند؟

   ROM , RAM , DVD , Flash Disk ب(    CD , DVD , RAMالف( 

 CD , DVD , Flappy , Hard Diskد(     RAM , Hard Disk , Flash Disk ج(

 

45 

 اين نوع حافظه ها برای ذخیره دائمی اطالعات مورد استفاده قرار می گیرند؟ 

 د( حافظه های جانبی  Micro SDج( حافظه های    ب( ثبات ها  الف( حافظه اصلی  

 

46 

 کدام گزينه هم به عنوان ورودی و هم خروجی مورد استفاده قرار می گیرند؟ 

 Speakerد(     Printer ج(  Flash Memory ب(  Monitorالف(  

 

47 

 ارسال می کند؟  CPUروی کیس برای روشن شدن رايانه، منبع تغذيه سیگنالی به نام ............ به   Powerبا فشردن کلید 

 Start Powerد(     Power Good ج(   Shut Down ب(  Startالف(  

 

48 

 مختلف مادربرد به هم از کدام کابل ها استفاده می شود؟برای اتصال قسمت های 

 IDE , SATAد(      VGA ج(    IDE ب(   SATAالف(

 

49 

 مخفف کدام کلمات است؟  BIOSکلمه  

  Bus input / Output Systemب(    Basic invert / Online Systemالف( 

 Basic Input / Output Systemد(     Bus Invert / Obvert System ج(

 

50 

 باشد چه پیغام خطايی می دهد؟  Ramاگر سیستم فاقد 

 د( سیستم روشن نمی شود.  ج( خطای عدم وجود حافظه   ب( خطای زمان اجرا   الف( بوق ممتد 

 

51 

 در مرحله راه اندازی سیستم چیست؟  Bootstrap Loaderوظیفه برنامه 

 الف( نمایش منوی انتخاب سیستم عامل  

  ب( آزمایش و شناسایی سخت افزارها 

 ج( پرونده راه انداز سیستم عامل موجود را در دیسک راه انداز را اجرا می کند.

 و ..(   Ramد( نمایش مشخصات سخت افزارهای سیستم )کارت گرافیک،  

 



52 

 نام پسوند پرونده های راه انداز سخت افزارها چیست؟

 dll.د(      exe. ج(    sys.ب(   txt.لف(  ا

 

53 

در راه اندازی اولیه سیستم، چه برنامه ای برای شناسايی قطعات و اطمینان از سالم بودن آنها و عملیات راه اندازی سیستم  

 مورد نیاز است؟ 

 Logon Screenد( برنامه    BIOSج( برنامه   CMOS Setupب( برنامه    Bootloaderالف( برنامه

 

54 

 مناسب است؟  UEFI BIOSبرای ورود به  کدام گزينه

 ویندوز   Control Panelدر   BIOS ب( انتخاب گزینه ویندوز     RUNدر کادر    UEFI BIOSالف( تایپ عبارت  

   Tabد( هنگام راه اندازی مجدد رایانه با فشار دادن دکمه     F1ج( هنگام راه اندازی رایانه فشار دادن دکمه  

 

 
 

            

 

 

  



 

 

    

 

 پاسخنامه 

 جواب  سوال  جواب  سوال 

 ب  28 د 1

 د 29 د 2

 الف  30 ب  3

 ب  31 ج 4

 ج 32 ج 5

 ج 33 ب  6

 د 34 ج 7

 د 35 د 8

 الف  36 د 9

 ب  37 ب  10

 ب  38 ب  11

 ب  39 ب  12

 الف  40 ج 13

 ج 41 د 14

 ج 42 ب  15

 ج 43 د 16

 د 44 د 17

 د 45 ب  18

 ب  46 د 19

 ج 47 ج 20

 د 48 د 21

 د 49 ج 22

 الف  50 ج 23

 ج 51 ب  24

 ب  52 ج 25

 ج 53 ج 26

 ج 54 ج 27


