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تاریخ امتحان 9304/90/ 90 :

آموزشگاهغیردولتيفجر
نام پدر:

نمره:

کالس:

بعد از روشن شدن رایانه،صفحه ای نمایان می شود که به آن  .............می گوییم.

ب)نماد ( )Icon

الف)ویندوز()Windows

د)صفحه نمایش()Monitor

ج)میز کار()Desktop

کدام یک از حافظه های زیر از نوع حافظه پایدار نیست؟

الف)دیسک سخت()Hard

ب)لوح فشرده()CD

د)حافظه اصلی ()Memory

ج)فلش

به تصاویر کوچکی که در میز کار رایانه قرار دارند چه می گوییم؟

الف) اشاره گر( )pointer

ب) ویندوز()Windows

د)دکمه شروع()Start

ج) نماد ( )Icon

کدامیک از موارد زیر از اجزاء سخت افزار رایانه محسوب نمی شود؟

الف)صفحه نمایش()Monitor

ب)کازه()Case

د)چاپگر()Printer

ج)ویندوز()Windows

نام اجزاء سخت افزاری که در شکل زیر نشان داده شده را در جای خالی مربوط به آن بنویسید.
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برای رنگ آمیزی زمینه نقاشی از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟
الف)



ب)





ج)

د)



در برنامه نقاشی  ،برای کشیدن مسیر ها از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف)



ب)





ج)

د)



برای تغییر رنگ داخلِ شکل های بسته تو خالی از کدام ابزار زیر استفاده می کنیم؟
الف)



ب)





ج)

د)



برای دسته بندی کردن پرونده های هم نوع در رایانه می توان از  .................استفاده کرد؟

الف)نماد( )Icon

ب)پرونده( )File

ج)پوشه( )Folder

د) میز کار()Desktop

هنگام پاک کردن با ابزار پاک کن ،پاک کن باید چه رنگی باشد؟

الف) سفید 

ب) سیاه 

ج) به رنگ زمینه نقاشی 

د)مهم نیست چه رنگی باشد

برای نوشتن متن در صفحه نقاشی از کدام ابزار زیر استفاده می کنیم؟



الف)



ب)



ج)



د)

از رایانه در چه مکان هایی استفاده می شود؟( 4مورد ذکر کنید)

در برنامه واژه پرداز ورد به  4سوال زیر پاسخ دهید:
درپایان بند(پاراگراف) برای انتقال به سطر بعدی چه عملی باید انجام دهیم؟
برای انتقال متن از کدام عملیات زیر استفاده می کنیم؟

ب)انتقال ( )Cut

الف)کپی ) )Copy

د)موارد ب و ج

ج)جایگذاری ( )Paste

در برنامه واژه پرداز ورد با یک بار فشار دادن کدام دکمه می توان چندین فاصله ایجاد نمود؟

ب) Alt

الف)فاصله ( )Space

د) Tab

ج) Shift

با ترکیب کدام کلیدها می توان کل متن یک پرونده ورد را انتخاب کرد؟

ب) Shift+A

الف) Ctrl+Z

د) Alt+A

ج) Ctrl+A

برای ایجاد حاشیه در اطراف صفحه ،از کدام گزینه استفاده می کنیم؟



الف)

ب)



ج)





د)

به کمک کدام گزینه می توان ظاهر متن را کج کرد؟
الف)



ب)



ج)



د)



برای تغییر حالت صفحه از افقی به عمودی از کدام گزینه باید استفاده کنیم؟

الف)



ب)



ج)



با استفاده از ترکیب کدام دو کلید می توان زبان رایانه را برای نوشتن متن تغییر داد؟
دانش آموز عزیز موفق باشی....

د)



Alt+
محسنی

