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 سازی، مدیریت و پردازش اطالعات پدید آورده است .... نام دارد.آوری، ذخیرههایی که بشر برای تولید، گردمجموعۀ ابزارها و روش  .0
  د( فاوا و ارتباطاتج( فناوری اطالعات  ب( فناوری ا رتباطات الف( فناوری اطالعات 

 زمان با کدام مقطع بوده است؟نخستین دوره کاربرد فناوری اطالعات در زندگی بشر هم  .2
  د( اختراع رایانه ج( انقالب فرانسه ب( آغاز زندگی انسان الف( رنسانس 

 اختراع ماشین چاپ مربوط به کدام دوره است؟  .9
  د( انفجار اطالعات الکترونیکج(  ب( الکترومکانیک الف( مکانیک 

 نام نخستین نسل کامپیوترها چه بود؟  .1
  د( ترانزیستوری ج( تمام الکترونیکی ب( المپی الف( انیاک 

 ترین دوره در فناوری ارتباطات با کدام اختراع شکل گرفت؟مهم   .5
  های کامپیوترید( شبکه ج( ماشین چاپ ب( تلگراف الف( کامپیوتر 

 ؟نیست کدام گزینه از مزایای فراهم شدن امکان کپی و نقل مطالب در کامپیوتر  .6
  د( امانتداری ج( نوآوری ب( نظم و دقت الف( سرعت و سهولت  

 ترین واحد اطالعاتی در رایانه چیست؟کوچک  .1
  د( اسکی سیج( آی ب( بیت الف( بایت 

 ؟نیسترایانه  افزاریکدام گزینه از اجزای سخت  .9
  د( نمایشگر ج( حافظه اصلی ب( کارت گرافیک الف( سیستم عامل 

 گیرد؟موتور جستجو زیرمجموعه کدام گزینه قرار می   .3
  د( رایانش ابری سایتج( وب ب( وبالگ الف( مرورگر 

 را مبنا قرار داد؟ هاییکلید باید چه دکمهبرای درست قرار گرفتن انگشتان بر صفحه   .01
  Dو  k (د Fو  J (ج Gو  J (ب Hو  F (الف 

 قرار گیرد .... Contextدر حالت  Numeralدر برنامه ورد اگر گزینٔه   .00
 شود.الف( همه اعداد فارسی نمایش داده می 

 شود.ب( حروف و اعداد عربی درست نمایش داده می
 شود.فارسی نوشته شود فارسی نمایش داده می کلیدج( اعدادی که با صفحه

  شود. درستی و با روش استاندارد درج میها بهفاصلهها و نیمد( فاصله
 شود؟ها و خصوصیات قبلی آن میپرداز موجب حذف تمامی فرمتوارد شدن متن به کدام واژه   .02

  Writer (د word (ج wordpad (ب   notepad (الف 
 برای بدون تغییر ماندن یک سند و ذخیره تغییراتش در سندی جدید باید از کدام گزینه استفاده کرد؟  .09

  Save & Send (د New (ج Save As (ب Save (الف 
 پذیرد.ترین حالت ذخیرٔه اسناد متنی با ایـن فرمـت انجام میترین و ابتداییساده   .01

  TXT (د PPT (ج HTML (ب DOC (الف 
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 گیرد؟ها انجام میایجاد صفحه جدید و آغاز مطلب از ابتدای صفحه در ورد با کدام دکمه   .05
  Nو  Shift (د Nو  Ctrl (ج Enterو  Ctrl (ب Spaceو  Shift (الف 

 ؟نیستهای اجتماعی نسبت به شبکهکدام گزینه از مزایای وبالگ  .06
  د( پراکندگی کمتر ترج( فضای عمومی و استناد ب( قابلیت ارجاع الف( ماندگاری بیشتر 

ـان کدام گزینه ساختاری است که از گره  .01 ـات و دانـش را می ـادل اطالع ـا هـم مـرتب  و تب هایی تشکیل شده و اعضای خود را بر مبنای یک یا چند نوع وابستگی ب
 کند؟آنها برقرار می

  د( شبکه اجتماعی رسانپیامج(  ب( فناوری ارتباطات الف( فناوری اطالعات 
 شود؟های اجتماعی استفاده میکدام اصطالح برای صدا کردن صاحب یک حساب در شبکه  .09

  د( ُپست  ج( منشن ب( هشتگ الف( الیک 
 شود که در جستجوی الکترونیکی اولیه یافت نشده است؟کدام اقدام موجب افزایش احتمال یافتن عبارتی می  .03

 های آن.جای جستجوی واژهب( جستجوی کامل عبارت به جای کل عبارت.صورت ترکیب عطفی دو واژه اصلی بهالف( جستجو به 
  شرط ال در جستجو.د( استفاده از ترکیب به ها در هر جستجو.ج( افزایش واژه

 نوت کجا باید قرار داده شود؟متن اطالعات هر فیش در برنامه وان  .21
  Section Group (د Section (ج Page (ب Subpage (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


