
 وضعیت    چهار گزينه ای سواالت  رديف 
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 مهمترين نرم افزار سیستمی کدام گزينه است؟ 

 د( سیستم فایل   ج( سیستم عامل  ب( محافظ صفحه نمایش    الف( ضد ویروس  
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 به تجهیزاتی که فرايند بارگذاری سیستم عامل در آنجا رخ می دهد، چه می گويند؟ 

 Hard Diskد(    Caseج(   Portableب(     bootableالف( 
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 کدام گزينه شامل رسانه های راه انداز می باشند؟ 

 د( دیسک سخت خارجی   ج( دیسک خارجی  ب( فالپی دیسکت   الف( حافظه اصلی
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 يک پرونده رايانه ای است که ساختار داده مشابه دستگاه ذخیره سازی واقعی را دارد؟ 

  Flash Disk د(  Image Diskج(   Voice Diskب(  Document Diskالف( 
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 کدام يک از نرم افزارهای زير جهت ايجاد ايمیج و درايو مجازی، مورد استفاده قرار می گیرد؟

 PowerISO د(  Burn RARج(   CD ISOب(    DVD ISOالف( 
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 باشد؟برای حذف يک درايو مجازی کدام گزينه صیحیح می  

  Eject Drive د( Unmute Driveج(  Delete Driveب(  Remove Driveالف( 
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اگر بخواهیم کار با يک سیستم عامل خاص را تجربه کنیم، اما ترس از دست دادن اطالعات مانع اينکار شود راه 

 حل چیست؟ 

 الف( حذف سیستم عامل قبلی و نصب سیستم عامل جدید 

 در رسانه ذخیره سازی خارجیب( با نصب سیستم عامل 

 ج( با نصب سیستم عامل در ماشین مجازی

 د( با نصب سیستم عامل در درایوی دیگر
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 برای ايجاد ماشین مجازی بايد ويژگی مجازی سازی در .................. فعال باشد؟ 

 Manager د(   Power Shell ج(  Registerب(   BIOSالف( 
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 بهترين نرم افزار برای ساخت ماشین مجازی است؟کدام گزينه  

  Hyper Power Shellد(  Math Wareج(   VMWareب(   Hyper-Vالف( 
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 کدام نسخه سیستم عامل ويندوز با نام نسخه مؤسسات شناخته می شود؟ 

 Enterprise د(  Educationج(   Homeب(     Proالف( 
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 بیتی سیستم عامل صحیح می باشد؟   32کدام گزينه در مورد معماری  

 بیتی از امنیت باالتری نسبت به سایر معماری ها برخوردار است.  32الف( معماری 

 بیتی عملکرد و توان پردازشی نرم افزارها به باالترین حد خود می رسند.  32ب( در معماری 

 ری دارد. بیتی توان پردازشی بیشت   64بیتی نسبت به یک پردازنده  32ج( یک پردازنده 

 



 گیگابایت را می تواند آدرس دهی کند.  4بیتی، سیستم عامل تا  32د( در معماری 
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 را می رساند؟  X64و    X86کدام گزينه معنای درست عبارت های  

      بیتی می باشند.  64الف( هر دو عبارت بیانگر سیستم عامل 

 می باشد.   Win 7,8,10های گرافیکی از جمله بمعنی سیستم عامل   X64بمعنی سیستم عامل های تحت داس و  X86ب( 

  بیتی هستند.  64بمعنی سیستم عامل های   X64بیتی بوده و  32بمعنی سیستم عامل های  X86ج( 

 باالتر هستند را گویند.  X64به سیستم عامل هایی که یک نسل از سیستم عامل های  X86د( 
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 رسانه پیش فرض برای نصب سیستم عامل کدام گزينه است؟ 

  Hard Disk د(   Flash-Disk ج(  DVD-ROMب(   CD-ROMالف( 
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 ........... تعیین می کنیم؟ در هنگام ساخت درايوی جديد اندازه آن درايو را بر حسب  

 د( مگابیت   ج( مگابایت   ب( گیگابایب   الف( کیلوبایت
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 برای راه اندازی سخت افزارها چیست؟   Rollbackنقش  

 الف( سخت افزارهای جدید بصورت اتوماتیک نصب می شوند. 

سپس راه اندازی که قبل از آن نصب بود   ب( در صورت استفاده از این ویژگی، راه انداز فعلی سخت افزار انتخاب شده، حذف و

 به طور خودکار نصب می شود. 

 ج( لیست سخت افزارهای نصب نشده نمایش داده می شود. 

 د( در صورت استفاده از این ویژگی، راه انداز قبلی سخت افزار انتخاب شده، حذف و سپس راه انداز جدید نصب می شود. 
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 عامل می باشد؟ رابط بین سخت افزار و سیستم  

 د( استارتاپ ها   ج( راه اندازها   ب( میان افزارها   الف( نرم افزارها
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 کدام نرم افزارها برای شناسايی و نصب راه اندازهای سخت افزاری رايانه استفاده می شود؟ 

  Driver Browserب(     Driver Pack Solutionالف( 

  Performance د(    Task Schedulerج(
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 ، کدام مسیر صحیح می باشد؟   10برای نصب يک چاپگر در ويندوز  

 را انتخاب می کنیم.   Device and Printersگزینه Startالف( از منوی 

 را انتخاب میکنیم. Printers & Scannersگزینه  Startب( از منوی 

 را میزنیم. Printers & Scannersگزینه  Printersو بعد از انتخاب آیکون   Settingگزینه Startج( از منوی 

 را میزنیم. Printers & Scannersگزینه  Devicesو بعد از انتخاب آیکون  Settingگزینه  Startد( از منوی 
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 کدام يک از سخت افزارهای زير بهتر است نصب راه انداز آنها بررسی شود؟

 د( کارت شبکه، ماوس، کیبورد ج( کارت شبکه، مانیتور  USB 3.0ب( کارت شبکه،  Ramالف( ماوس، کیبورد، 
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 به صورت پیش فرض به تمام اسناد اولويت .......... برای چاپ داده می شود؟ 

 5د(    10ج(    0ب(    1الف( 
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 برای حذف يک سند از صف چاپ کدام گزينه را بايد انتخاب کرد؟

 Exit د(  Cancelج(    Escب(   Deleteالف( 
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 صحیح است؟   10برای مديريت استفاده از وب کم کدام مسیر در ويندوز  

 Cameraگزینه  Device Managerسپس از گروه  Control Panelگزینه  Startالف( از منوی 

 Cameraگزینه  Devicesو سپس گروه  Settingگزینه  Startب( از منوی 

  Cameraگزینه   Privacyو سپس گروه  Setting گزینه Startج( از منوی 

 Cameraگزینه  Privacyسپس از گروه  Control Panelگزینه  Startاز منوی   د(
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 می باشد؟   10کدام گزينه روش مناسبی برای تهیه نسخه پشتیبان در ويندوز  

 System Fileب( پشتیبان گیری به کمک     System imageالف( پشتیبان گیری به کمک 

 System Repair Diskپشتیبان گیری به کمک  د(  File Historyج( پشتیبان گیری به کمک 
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، به صورت پیش فرض از اطالعات موجود در کدام مسیر File Historyدر روش پشتیبان گیری با استفاده از  

 پشتیبان گرفته می شود؟ 

  %C:\ProgramData\%Filenameب(     %C:\Users\%usernameالف( 

 %C:\Windows\%Filename د(    % *. %\\:Cج( 
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 می باشد؟  Windows Backupکدام گزينه زير روشی برای اجرای  

 Windows Backupگزینه   Accessoriesو از پوشه All Programsگزینه  Startالف( از منوی 

 Backup and Restoreابزار  Control Panelب( از داخل 

 Windows Backupابزار  Control Panelج( از داخل 

 Backup and Restoreگزینه   Accessoriesو از پوشه All Programsگزینه  Startاز منوی   د(
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ظرفیت برای استفاده از کدام گزينه زير، شما به يک حافظه خارجی مانند ديسک سخت خارجی، حافظه فلش با  

 باال و يا محل ذخیره سازی در شبکه نیاز داريد؟

       Image ب(    File Systemالف( 

  File History د(     Install Operation Systemج(
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 به کار می رود؟  10کدام يک از گزينه های زير برای بازيابی اطالعات در ويندوز 

  Return informationب(    Returnالف( 

  Restore information د(    Restore ج(
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 گدام مسیر صحیح می باشد؟  10ويندوز  برای فعال کردن تنظیمات بروزرسانی سیستم عامل به صورت دستی در  

 Windows Updateگزینه   Control Panelالف( از پنجره 

 Windows updateگزینه  Accessoriesپوشه  All Programقسمت  Startب( از منوی 

 کلیک کنیم. Windows updateروی گزینه  Update & Security و بعد از گزینه Settingگزینه  Startج( از منوی 

 کلیک کنیم. Windows updateانتخاب و روی گزینه  Update & Security گزینه Control Panelد( از پنجره 
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 بروزرسانی سیستم عامل چه نوع بروزرسانی است؟معمول ترين  

  PowerShellد(  ج( دایرکتوری   ب( سیستمی   الف( امنیتی
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 کدام يک از ويژگی های زير، تغییرات قابل توجهی نسبت به نسخه فعلی سیستم عامل شما عرضه می کند؟ 

  Upgrade د(  Recoveryج(   Repairب(   updateالف( 
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شرکت سازنده سیستم عاملی متوجه نقصی شود و آن را  اصالح کند، چگونه بايد اين اصالحیه را به تمام اگر  

 سیستم عامل های نصب شده بر روی سیستم ها منتقل کند؟ 

  install د(  upgradeج(    updateب(     Emailالف(
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 کدام گزينه می باشد؟  Task Managerکلیدهای میانبر برنامه  

  Ctrl + Shift + Delد( Ctrl + Shift + Escج(  Ctrl + Alt + Dب(  Ctrl + shift + Tالف( 
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 موردنیاز شامل سرويس های و شده اجرا ويندوز به  ورود با که  است ويندوز سیستمی برنامه های فهرست

 هستند؟  ويندوز

  windows processب(    System appالف( 

 Windows appsد(      system processج( 

 

34 

 غیرفعال می باشد؟  Task Managerدر برنامه    End Taskچرا برای بعضی از برنامه ها دکمه  

 ب( زیرا برنامه مذکور امنیتی می باشد.   الف( زیرا برنامه مذکور سیستمی می باشد. 

 یروسی باشند. د( ممکن است فایل های اجرایی و ج( ممکن است فایل اجرایی آن برنامه حذف شده باشد. 
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 در اين زبانه میزان استفاده از منابع برنامه های صفحه اول ويندوز )مترو( را می توان تعیین کرد؟

  Servicesد(  Detailsج(   App Historyب(   Startupالف( 

 

36 

 کرد؟در کدام زبانه می توان برنامه ای که به محض باال آمدن ويندوز اجرا می شود را غیر فعال  

  Performance د(  Processج(   Startupب(  App Historyالف( 
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 در اين زبانه می توان فهرست کاربران رايانه و میزان استفاده آنها از منابع سیستم را تعیین کرد؟

  Network د(  Presentationج(  Applicationب(   Userالف( 

 

  می کند؟  تعیین  فرايندها برای   را  پردازنده  هسته  شماره و  پردازش  در اين زبانه اولويت 38



  Detailsد(  Settingsج(   Optionsب(   Processالف( 
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 در اين زبانه میزان استفاده منابع سخت افزاری به وسیله برنامه های در حال اجرا مشخص می شود؟

  App د(  Processesج(   Serviceب(    Kernel الف(
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 مهم ترين وظیفه سیستم عامل چیست؟ يکی از  

 ب( مدیریت نرم افزارها  الف( مدیریت اطالعات پردازش شده 

 د( مدیریت منابع سخت افزاری و نرم افزاری   ج( مدیریت منابع سخت افزاری
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