باسمه تعالي

نام ...............................................................

نوبت امتحانی  :نوبت اول

نام خانوادگی .............................................
نام پدر .......................................................
نام درس  :کامپیوتر
شماره صفحه 0 :

1

پایه  :سوم ریاضی

سازمان آموزش و پرورش فارس

تاریخ امتحان 49/03/30 :

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

شماره ردیف ...................

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

مدت امتحان  03دقیقه

0/5

کذام یک از گسیٌِ ّای زیر ٍ ،رٍدی سیستن پردازش دادُ است ؟

الف) دادُ

ب) اطّالعات

ج) دستَرالعول

د) دادُ ٍ دستَر العول

2

چِ ٍسایلی را هی ضٌاسیذ کِ در آى ّا از ریسکٌترل کٌٌذُ ّا استفادُ ضذُ است ؟

3

کذام یک از هَارد زیر « دادُ » هحسَب ًوی ضَد ؟

الف) لیست قیوت
ج) فیلن ٍ صذا

0/5

ب) ضوارُ پرٍازّا
د) راٌّوای استفادُ از تلفي ّوراُ 

4

اگر گٌجایص یک  CDهعوَلی  700هگاتایت تاضذ  ،ظرفیت آى چٌذ تیت است ؟

5

در سیستن اطّالعاتی ضثکِ هلی هذارس (ضثکِ رضذ) کذام یکک از هکَارد زیکر ککارترد عکادی ٍ ککذام یکک
هتخصّص سیستن است:

ب) پطتیثاى فٌّی ٍ سخت افسار
د) هعلّواى

کذام یک از هَارد زیر  ،جسء دالیل استفادُ از ضثکِ ًیست؟

الف) صرفِ جَیی در زهاى ٍ ّسیٌِ 
ج) اضتراک سخت افسار 
7

1/75

0/5

الف) داًص آهَزاى
ج) طرّاح سایت
6

1

0/5

ب) اضتراک اطّالعات 
د) اهٌیّت اطالعات

ٍقتی تِ یکی از دٍستاى ٍ تا تستگاى خَد در داخل کطَر تلفي هی زًیذ  ،جْت یا حالکت اًتاکال صکذا ککذام
است؟

الف) یک طرفِ

0/5

ب) ًین دٍ طرفِ

ج) دٍ طرفِ

د) هَازی

8

3/5

ًَع ضثکِ را در ّریک از هراکس زیر تعییي کٌیذ :
 تیوِ تأهیي اجتواعی کطَر سازهاى ّالل احور ( صلیة سرخ) دفاتر فرٍش تلیط پرٍازّای َّاپیوایی جوَْری اسالهی ایراى ضثکِ هلی هذارس ایراى(رضذ) سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش ضْر تْراى سازهاى تیي الوللی کوک رساًی تِ کَدکاى ()Unicef -ضثکِ کارگاُ رایاًِ یک هذرسِ

9

1/25

جْت اًتاال اطّالعات را در ّریک از دستگاُ ّای زیر هطخص کٌیذ.
 تلَیسیَى تلفي گیرًذُ هاَّارُ دستگاُ تی سین -دستگاُ دٍرًگار

 10ترای تازدیذ از یک تازار الکترًٍیکی کذام سرٍیس را اًتخاب هی کٌیذ؟

الف) پست الکترًٍیکی ب)  FTP

ج) Telent

 11ترای دست یاتی تِ ایٌترًت تِ چِ سخت افسار ٍ ًرم افساری ًیازهٌذیذ ؟

0/5

د) ٍب 
1/5

 12استفادُ از سرٍیس تل ًت  ،چِ اهکاًی را ترای کارتر فراّن هی کٌذ؟

1

 13تفاٍت تیي ایٌتراًت ٍ اکستراًت را تَضیح دّیذ.

1

