
1 آزمون آنالین عمومی و پایه 

ریاضی 1 و 2  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 طول یک گیره بزرگ 1/5 برابر طول یک گیره کوچک است، اگر طول جسمی بر حسب گیره 

کوچک 42 واحد باشد، طول این جسم برحسب گیره بزرگ چند واحد است؟ 
32 )4  28 )3  60 )2  63 )1

سه درصد 4000 تومان، از 4 درصد 3000 تومان، چند تومان بیشتر است؟  2 

4( صفر  40 )3  60 )2  20 )1

کدام یک از معادله های زیر جواب ندارد؟  3 

 x2 2 0− =  )2   x2 2 0+ = )1
− + + =2 1 02x x  )4   x x2 2 1 0+ − =  )3

aکدام است؟  b x+ + باشد مقدار  b
a
= 4 bو  x= +2 a و 1 x= −41 اگر 4 

6 )4  4 )3  2 )2  1 )1

در مثلث شکل مقابل مقدار x چند واحد است؟  5 

1/75 )2  7 )1
6/5 )4  8 )3

x 60° =
3/5

کدام است؟  f f( ) ( )1 1− − مقدار  f x(x) x= − + +2 3 2 در تابع  6 

6 )4  5 )3  3 )2  2 )1

کدام است؟  log5
35 5 حاصل  7 

1
30

 )4  1
15

 )3  1
10

 )2  1
5

 )1

میانگین پنج عدد 3 و 7 و 2- و x و 5 برابر عدد 3 است، مقدار x چقدر است؟  8 

4 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
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Aکدام است؟  B
A B
+
−

باشد حاصل عبارت  log8
1
2

B = و  log200
1
2

A = اگر  9 

6 )4  4 )3  3
2

 )2  2
3

 )1

وزن  دقیقه   40 از  پس  می شود،  برابر   27 هر ساعت  در  باکتری  نوعی  از  گرم  یک   10 وزن 

باکتری ها چند گرم خواهد شد؟ 
16 )4  15 )3  9 )2  3 )1

f ، کدام است؟  (x )−1 f باشد، ضابطه ی  ( x) x x2 9 6 2− = − +  11 اگر 

  1 2+ x )4   1 2− x )3   x2 )2   −x2)1

aکدام است؟  b c+ + ، تابع باشد. مقدار  ( , ),( , ),( , ),( , )1 3 4 1 2 1
5

7
2

a a a b
a

c− +
+









 12  اگر رابطه 

27 )4  22 )3  11 )2  5 )1

تابعی درجه اول است؟ f (x) ( m )x x= − +24 2  13 به ازای کدام مقدار m تابع 

1
2

 )4  0 )3  2 )2  2
3

 )1

)tan برابر کدام است؟  ) sin
cos

π α
α
α

+ +
+

2
1 2

 14 عبارت

 tanα  )4   cosα  )3   2cosα  )2    2tanα )1

log کدام است؟  3
5 64

16  15 حاصل 

9
11

 )4  11
9

 )3  9
10

 )2  10
9

 )1

فیزیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16 در کدام یک از موارد زیر همه کمیت ها فرعی هستند؟                        

2( چگالی ـ تندی ـ انرژی 1( جرم ـ زمان ـ فشار  
4( شدت روشنایی ـ مقدار ماده ـ زمان 3( چگالی ـ جریان الکتریکی ـ حجم 
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کدام است؟  km
h

 17 مجید مسیری مطابق شکل را در 15 دقیقه طی می کند، سرعت او برحسب 

40 )2  30 )1
55 )4  50 )35km 4km

3km

5sسرعت آن را از 10 متر بر ثانیه  50kgاثر می کند و در مدت   18 نیروی F برجسمی به جرم 

به 30 متر بر ثانیه می رساند. اندازه F چند نیوتن است؟ 

400 )4  150 )3  300 )2  200 )1

Fبه جسم ساکنی وارد شود، شتاب جسم چند متر  N= 30  19 در شکل مقابل اگر نیروی افقی 

 (g )=10 2
m
s

بر مجذور ثانیه خواهد شد؟ 

1 )2  0/5 )1
3 )4  1/5 )3µ µs k= =0 5 0 3/ , /

5kg F

 20 کدام یک از گزینه های زیر درست است؟ 

1( نیروهای کنش و واکنش یکدیگر را خنثی می کنند.
2( نیروهای کنش و واکنش بر یک جسم اثر می کنند.

3( وقتی روی ترازوی فنری ایستاده ایم، ترازو وزن  ما را نشان می دهد و نه نیروی عمودی تکیه گاه را.

(g / )½I¶ =1 6 2
m
s

8Nاست.  5kgدر کره ماه برابر 4( وزن جسمی به جرم 

13600باشد، فشار گاز درون مخزن چند کیلوپاسکال  3
kg
m

Pو چگالی جیوه  Pa0
510=  21 اگر 

 (g )=10 2
m
s

است؟ 

72/8 )2  72800 )1
68/2 )4  68200 )3

گاز

جیوه




20cm
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°28به  =C 110s از  0را توسط یک گرمکن 50 واتی در مدت 5/ kg  22 دمای یک قطعه فلز به جرم 

°48رسانده ایم، ظرفیت گرمایی ویژه این فلز در SI کدام است؟ =C

650 )4  660 )3  550 )2  440 )1

°800باال می بریم، طول آن 0/2 درصد افزایش می یابد ضریب  =C 23 دمای میله ای را از صفر تا 

انبساط طولی این میله در SI کدام است؟
4 10 5× − )4  4 10 6× − )3  2 5 10 5/ × − )2  2 5 10 6/ × − )1

 24 کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ 

1( فاصله مولکول های مایع در حدود یک آنگستروم است.
2( پدیده پخش فقط در شاره ها صورت می گیرد.

3( نقطه ذوب طال در مقیاس نانو نسبت به شرایط معمولی بسیار افزایش می یابد.
4( به اختالف فشار گاز درون یک مخزن و فشار هوا، فشار پیمانه ای گویند.

چند ولت است؟  R = 3Ω  25 در مدار شکل مقابل ولتاژ دو سر مقاومت 

9 )2  3 )1
12 )4  15 )3

3Ω =5Ω = 2Ω =

30V
شیمی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naدر مجموع .................... اتم و ....................... نوع اتم به کار رفته است.  Co2  26 در ترکیب3

4( 6 ـ 3 3( 3 ـ 6  2(6 ـ 4  1( 3 ـ 3 

 27 عدد اتمی عنصر A برابر 20 و عدد اتمی عنصر B برابر 15 است، ترکیب یونی حاصل از 

این دو عنصر کدام است؟
AB3  )4  AB )3  B A2 3  )2  A B3 2  )1

 28 کدام گزینه نادرست است؟ 

1( ایزوتوپ های یک عنصر دارای تعداد پروتون یکسان هستند.
2( 90 درصد عناصر جدول تناوبی را فلزات که اکثراً جامد هستند تشکیل داده و نافلزات اکثراً حالت گازی 

داشته و رسانای برق و گرما نیستند.
3( در پیوندهای کوواالنسی اتم ها الکترون به اشتراک می گذارند.

4( الماس یک ترکیب یونی است.
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کدام است؟  b
a

 29 در واکنش زیر بعد از موازنه کردن، نسبت 

MnO aHBr MnBr Br bH O2 2 2 2+ → + +
2
3

 )4  1
2

 )3  2 )2  1 )1

 30 از سوختن 0/04 گرم گاز متان چند گرم کربن دی اکسید تولید می شود؟

)C =12  ،O =16 H و  =1( 
1/1 )4  1/2 )3  0/11 )2  0/22 )1

 31 کدام گزینه درست است؟

1( با افزایش دمای واکنش، به علت افزایش تعداد برخورد مولکول ها، سرعت واکنش کاهش می یابد.
2( کاتالیزگر ماده ای است که در واکنش شرکت می کند و سرعت واکنش را افزایش داده و در واکنش 

مصرف می شود. 
3( واکنش انحالل اسیدها در آب مانند واکنش تشکیل یخ گرمازا است.

4( دما صورتی از انرژی است که در اثر اختالف دما به طور خودبه خود بین اجسام مبادله می شود. 

 32 مایونز، آب نمک و شیر به ترتیب از کدام نوع مخلوط هستند؟ 

2( محلول ـ محلول ـ سوسپانسیون 1( کلوئید ـ محلول ـ کلوئید  
4( کلوئید ـ محلول ـ سوسپانسیون 3( سوسپانسیون ـ محلول ـ کلوئید 

 33 انحالل پذیری گازها در آب با فشار نسبت ........................ و با دما نسبت .................. دارد. 

2( مستقیم ـ مستقیم 1( مستقیم ـ معکوس  
4( معکوس ـ مستقیم 3( معکوس ـ معکوس  

 34 کدام گزینه درباره سلول های ولتایی و الکترولیتی صحیح است؟ 

2( در هر دو آند قطب منفی می باشد. 1( در هر دو به وزن کاتد اضافه می شود. 
4( گزینه 1 و 3 صحیح است. 3( در هر دو عمل کاهش در کاتد رخ می دهد. 

 35 جرم مولی بوتان چند برابر جرم مولی استیلن است؟ 
3
4

 )4  4
3

 )3  25
6

 )2  29
13

 )1
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دین و زندگی )3( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 36 رابطه خداوند با جهان بیشتر به کدام مورد شبیه است؟

4( همه موارد 3( مولد برق و جریان برق  2( مادر و فرزند  1( بّنا با مسجد 

 37 مفهوم سخن پیامبراکرم )ص( چیست؟ »َتفَکروا فی ُکِلّ َشیٍء         والَتَفکروا فی ذاِت اهللِ« 

2( در همه چیز او را بیابید 1( همواره به خدا بیاندیشید  
4( خدا از رگ گردن به شما نزدیک تر است 3( ذات خدا برای انسان غیرقابل شناس است 

 38 جمله »ال اِله ااِّل اهلل« مربوط به کدام یک از اصول دین می باشد؟

4( امامت 3( توحید  2( معاد  1( نبوت 

 39 مراتب توحید و شرک، هر کدام به ترتیب چندتاست؟ )از راست به چپ(
4( 5 ـ 5 3( 4 ـ 5  2( 4 ـ 4  1( 5 ـ 4 

 40 اخالص در اندیشه با کدام مراتب توحید هم مفهوم است؟ )یک مفهوم را می رساند( 

2( توحید مالکیت  1( توحید ربوبیت  
4( توحید در والیت 3( توحید خالقیت  

 41 کدام سنت الهی برای همگان است؟ 

2( سنت ابتالء 1( سنت امالء و استدراج  
4( همه موارد 3( امداد خاص  

 42 بهترین زمان توبه چه زمانی است؟ 

4( پیری 3( میانسالی  2( جوانی  1( نوجوانی 

 43 کدام مورد جزء معیارهای تمدن اسالمی می باشد؟

2( دعوت به یکتاپرستی 1( بر پایی جامعه عدالت محور 
4( گزینه 1 و 2 صحیح است 3( توجه به امور دنیوی  

 44 کدام گزینه جزء آثار مثبت حوزه علم در تمدن جدید می باشد؟ 

2( توجه به قانون 1( علم زدگی  
4( توانایی بهره مندی بیشتر از طبیعت 3( مشارکت مردم در حکومت 
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 45 شیطان توانایی فریب دادن کدام انسان ها را ندارد؟ 

2( مؤمنان  1( افراد با اخالص  
4( روزه داران  3( مؤمن با اخالص  

فارسی 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 46 کدام معنا درست ذکر شده است؟ 

2( خوان: ریش سفید 1( مفرح: قطع کردن مقرری  
4( وسیم: خوش بو 3( جود: بخشنده  

 47 در خاطره نویسی کدام نکته اهمیت دارد؟

2( سادگی و صمیمیت زبان 1( کوتاهی متن  
4( همه موارد 3( بیان جزئیات  

 48 در کدام بیت آرایه حسن تعلیل به کار رفته است؟

از درد ورم نـمــوده یــک چـنــد 1( تـو قــلـب فــسـرده زمـیـنـی 
ایـن پـنـد سـیــاه بـخـت فـرزنـد 2( ای مــادر سـر سـپـید، بـشـنو 
داد دل مــــردم خـــردمـــنـــد 3( زیـن بـی خـردان سـفله بسـتان 
عاشق باد که عشق خودش سودایی است 4( در عالم پیر، هرکجا برنایی است 

 49 برای تبدیل یک متن زبانی به متن ادبی از چه عناصری بهره می گیرند؟ 

2( انتخاب واژه های مناسب 1( خیال و احساس  
4( گزینه 1 و 2 صحیح است 3( خالصه گویی  

 50 کدام یک از فعل های زیر نیاز به مسند و مفعول دارند؟ 

4( همه موارد 3( گردید  2( گشت  1( شمردن 

 51 در بیت »آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد            غیر از شب آیا چه می دید 

چشمان تار من و تو« برزخ سرد و شب نماد چه هستند؟ )به ترتیب(
2( جهنم سرد ـ خودکامگی 1( پاییز سرد ـ ظلم  

4( دوران حکومت پادشاهی ـ خودکامگی 3( دوران حکومت پادشاهی ـ تاریکی 
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 52 در کدام بیت جناس وجود دارد؟ 

کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟ 1( کاووس کیانی که کی اش نام نهادند 
مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند 2( دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی  
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 3( بهرام که گور می گرفتی همه عمر  

4( گزینه 1 و 3 صحیح است

 53 ترتیب بخش های یک نامه اداری به چه صورت است؟ 

2( عنوان ـ سربرگ ـ متن ـ پانوشت ـ امضاء 1( عنوان ـ سربرگ ـ متن ـ اعضاء ـ پانوشت 
4( سربرگ ـ عنوان ـ متن ـ امضاء ـ پانوشت 3( سربرگ ـ عنوان ـ متن ـ پانوشت ـ امضاء 

 54 معنی بیت زیر در کدام گزینه ذکر شده است؟ 

»ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز         کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران«
1( ای کسی که مثل جویبار زیبا هستی از این سایه برگ های با طراوت گریزان مشو چرا که انسان های 

بسیاری این فرصت را از دست داده اند.
2( ای رود در حال جریان از سایه برگ فرار مکن که این فرصت باز نمی گردد
3( ای رود زیبا از سایه برگ گریزان نباش که این فرصت ها همیشگی نیست

4( هیچ گزینه ای معنای درست و دقیق ندارد 

 55 کدام گزینه همگی جزء معناهای کلمه شکوم است؟ 

2( مبارکی ـ خجستگی ـ میمنت ـ شکوه 1( میمنت ـ خجستگی ـ شگون ـ فال نیک 
4( هر سه گزینه صحیح است 3( سرخوشی ـ شگون ـ فال نیک ـ شکوه 

زبان انگلیسی 1 و 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PART A: Grammar and Vocabulary
Directions: Choose the word or Phrase (1( , (2( , (3( , (4( that best completes 
each sentence.Then mark the answer on your answer sheet.

56  When you keep ..................... clean and safe, the animals will live longer.
1) Culture 2) Zoos 3) Plains 4)Nature

57  White cells .................. our body against microbes. 
1) donate 2) Carry 3) defend 4) Collect



9 آزمون آنالین عمومی و پایه 

58  If some one attacks you, you need to be able to defend .................. . 
1) my self 2) herself 3) himself 4) your self

59  People ..................... smoke.
1) must not 2) can not 3) leave 4) should

60  Egypt is famous for its wonderful .................. .
1) Pyramids 2) sites 3) lakes 4) desert

61  In some cities, prices ..................... from shop to shop.
1) despite 2) vary 3) cheap 4) expensive

PART B: Reading Comprehension
Directions: Read the following two passages and answer the questions by 
choosing the best choice (1( , (2( , (3( , or (4(. Then mark the correct choice on 
your answer sheet.

Reading 1.
Human Knowledge develops with scintists' hard work, Many great men 
and women try hard to find facts, solve problems and invent things. Some 
of these scientists didnot have easy lives, But they tried hard when they 
were working on problems. they never felt weak when they were studing, 
they never gave up when they were doing researeh. There are great stories  
about seientists and their lives. one such a story is about thomas Edison. As 
a young boy, edison was very interested in seience. He was very energetic 
and always asked questions. sadly, young Edison lost his hearing at the age 
of 12. He did not attend school and learned science by reading books in the 
library himself.
62  Which is not true about scientists?

1) they find facts  2) they feel weak 
3) they invent things  4) hard work
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63  Where did Edison learn science?
1) In the library  2) At school 
3) In the laboratory  4) At home

Reading 2.
Art is what people create with imagination and skill. As a Part of Caulture. 
It shows the way of life and identity of a nation and reflects. the history of 
a society. In fact, the history of humankind is the history of Art, If we went 
to know a country or a nation well, we should study its Art.
Iran has a five - thousand-year-old history of artistic works and handicrafts 
including pottery, painting, calligraphy, rugs and carpets etc. If you travel 
across Iran, you'll get back home with excellent handicrafts as souvenirs 
for your family and friends. 
64  rug is one of Iranian ............... .

1) weaving  2) economy 3) history 4) souvenirs

65  what does art reflect?
1) Including  2) handicrafts
 3) history of a society 4) nation

عربی 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 66 معنای الَیسَخر: 

4( مسخره نکرد 3( نباید مسخره کند  2( نباید مسخره کرد  1( مسخره نمی کند 

 67 جمع اسم تفضیل بر وزن .................... است. 

4( أفَعل 3( أفاِعل  2( أفَعل  1( ُفعلی 

القدیِم« در کدام  العالَِم  َمکَتَبٍة فی  أکَبَر  َمکَتَبُة )ُجندی شاپور( فی خوزستان   68 معنی »کانَت 

گزینه به صورت دقیق بیان شده است؟
1( کتاب خانه ای در جندی شاپور در خوزستان بزرگ ترین کتابخانه جهان در قدیم بود.

2( کتاب خانه ی جندی شاپور در خوزستان بزرگ ترین کتابخانه جهان در قدیم بوده است.
3( کتاب خانه ی جندی شاپور در خوزستان بزرگتر از کتابخانه جهان در قدیم بوده است.

4( کتابخانه ای به نام جندی شاپور در خوزستان بزرگترین کتابخانه در جهان قدیم بود.
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 69 َعَشَرٌة زائُِد أربََعٍة یُساوی: 

4( أربََعَة َعَشَر 3( أَحدَ َعَشرَ  2( أربََعة ِعشرینَ  1( َخمسینَ 

 70 معنی َهَمَس: 

4( آهسته 3( فرار کرد  2( آهسته سخن گفت  1( هسته 

 71 کدام جزء ادوات شرط نمی باشد؟

4( إن 3( ِمن  2( ما  1( َمن 

 72 فعل )َسَینَسِحُب( در چه زمانی است؟ 

4( الَمصَدر 3( االمرُ  2( مضارع  1( ماضی 

 73 کدام ترجمه درست است؟ »جاَء َرُجٌل«

4( همه موارد 3( یک مردی آمد  2( یک مرد آمد  1( مردی آمد 

 74 در آیه مفعول، فاعل و فعل ماضی را بیابید؟ 

»أَرَسلنا إَلی فِرَعوَن َرسوالً َفَعَصی فِرَعوُن الرَّسوَل« 
2( َرسوالً ـ أرَسل ـ نا )ارسلنا( 1( فِرَعوَن ـ الرَّسوَل ـ َفَعَصی  

4( َرسوالًَ ـ فِرَعوُن ـ َفَعَصی 3( فِرَعوُن ـ الرَّسوَل ـ أرَسل  

 75 معنای إسَتهَزأ:  

4( ریشخند کرد 3( بدی کرد  2( گوش فرا داد  1( پس گرفت 

الزامات محیط کار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76 کدام ویژگی، خروجی محیط کار محسوب می شود؟ 

2( نیروی انسانی  1( فضا و تجهیزات  
4( همه موارد 3( تولید محصول و ارائه خدمات 

 77 کنترل رفت و آمد کارکنان جزء وظایف کدام واحد کاری در کارخانه می باشد؟ 

2( مدیریت کارخانه  1( برنامه ریزی تولید  
4( حراست 3( خدمات و پشتیبانی  
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 78 کدام گزینه نشان دهنده ی عوارض روانی ناشی از استرس طوالنی است؟ 

2( ریزش مو  1( سردرد  
4( خستگی مزمن 3( پرخاشگری  

 79 کدام فناوری جدیدتر است؟ 

4( رادیو 3( دوربین عکاسی  2( اینترنت  1( تلفن همراه 

 80 کدام گزینه جزء وظایف کارفرما نیست؟

2( تشریح و مشخص کردن نوع و مقدار کار 1( تأمین ایمنی و بهداشت کارگاه 
4( بیمه کردن محیط کار و کارگران 3( تالش برای انجام دادن کار با حداکثر کیفیت 

 81 کدام جزء خدمات اختیاری بیمه است؟ 

4( بیمه فوت 3( بیمه حوادث  2( بیمه بیکاری  1( بیمه بازنشستگی 

 82 کدام گزینه خطر مکانیکی محیط کار را بیان می کند؟

2( پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان 1( حالت نامناسب بدن و فشار به کمر 
4( خرابی دستگاه 3( مواد سمی   

 83 رنگ زرد در عالئم ایمنی دارای کدام شکل هندسی و چه معنایی می باشد؟

2( مثلث ـ هشدار  1( دایره ـ ممنوع  
4( دایره ـ عمل اجباری 3( مربع ـ عمل اجباری  

 84 مدت مجاز برای گوش دادن به صدای 90 دسی بل چند ساعت است؟ 

4( 1 ساعت 3( 2 ساعت  2( 8 ساعت  1( 4 ساعت 

 85 داشتن ارتباط مستقیم با کارمندان جزء کدام مرحله از 7 گام برای یافتن کار مناسب می باشد؟

2( پیدا کردن فضای کار 1( نوشتن تقاضای کار  
4( درست کردن کارنامک 3( ارائه تقاضانامه  

اخالق حرفه ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 86 کدام گزینه جزء امانت داری معنوی نیست؟ 

4( گزینه 1 و 3 3( حفظ محیط زیست  2( حفظ قرآن  1( انجام وظایف 
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 87 کدام گزینه جزء مراحل فروش محسوب نمی شود؟ 

2( جلب مشتری 1( صدور برگه فروش  
4( تحویل کاال 3( ضمانت خدمات پس از فروش 

 88 مسئولیت پذیری در تولید کاال کدام گزینه را سبب می شود؟ 

2( قدرت رقابت کاالها افزایش یابد 1( کاالی استاندارد تولید شود 
4( همه موارد 3( انگیزه مهارت و خالقیت برای تولید باال رود 

 89 طبق گفته دکتر چمران تعهد بهتر است یا تخصص؟ 

4( هر دو 3( تقوا  2( تخصص  1( تعهد 

 90 کدام گزینه مترادف درستکاری است؟ 

4( گزینه 1 و 3 3( امین  2( متقلب  1( ثقه 

این عمل چه  از کسی هدیه قبول کند به  انجام وظیفه قانونی خود   91 اگر یک پزشک برای 

می گویند؟ 
4( کم فروشی 3( خیانت در امانت  2( دروغگویی  1( ارتشا 

 92 کدام گزینه جزء اهداف رعایت حقوق دیگران نیست؟

1( رفتار یکسان با مشتریان دریافت کاال و خدمات 
2( تحلیل و بررسی منشور اخالقی حرفه

3( پذیرش فعالیت کاری در حوزه تخصص و توان شایستگی حرفه ای
4( سازمان دهی فعالیت ها براساس شرایط مشتریان

 93 در قرآن کریم )در سوره اعراف( خدا تولیدکنندگان و فروشندگان را از چه چیزی به شدت 

منع کرده است؟ 
4( گزینه 2 و 3 3( کم فروشی  2( گران فروشی  1( بهره وری 

 94 »سازمان دهی و گسترش فعالیت ها براساس منابع در اختیار« جزء اهداف کدام گزینه است؟

2( مسئولیت پذیری در تولید  1( امانت داری در تولید  
4( مدیریت منابع 3( راست گویی  
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 95 گفته پیامبر اکرم )ص(: »آنکه بدون علم و مهارت، کاری را به عهده بگیرد بیش از اینکه 

اصالح کند تباه می سازد« در رابطه با کدام گزینه است؟ 
2( رعایت حقوق دیگران 1( پرهیز از ربا و رشوه  

4( همه موارد 3( محکم کاری  

کارگاه نوآوری و کارآفرینی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 96 چشم در چه فاصله ای توانایی واضح دیدن اجسام را دارد؟

15m 15 و کمتر ازcm 2( بیشتر از  15m 15 و بیشتر ازcm 1( کمتر از
15m 15 و کمرت ازcm 4( کمتر از  15m 15 و بیشتر ازcm 3( بیشتر از

 97 کدام عنوان برای دسته بندی مسائل مناسب نیست؟ 

2( ساختار 1( میزان آشنایی و شناخت  
4( هیچ کدام 3( میزان ابداع  

 98 کدام مورد جزء ریسک های مثبت طبقه بندی می شود؟

4( کاهش 3( ارتقا  2( پذیرش  1( اجتناب 

 99 آخرین مرحله تجاری سازی ایده کدام گزینه می باشد؟ 

2( تأمین منابع فنی و مالی 1( ارزیابی محصول  
4( آزماش ایده آل 3( کسب مجوزهای الزم و شروع کار 

 100 نماد کاله سیاه تفکر )مربوط به محافظه کار بودن( کدام است؟

2( شهودی  1( لوح سفید  
4( قاضی سخت گیر 3( رویش، رشد، باروری  

 101 کدام گزینه از راه های توسعه ارزش های پیشنهادی نیست؟ 

4( هیچکدام 3( نشان )برند(  2( طراحی  1( عملکرد 

 102 بازاریابی موفق یک محصول به چند عامل بستگی دارد و کدام جزء آن دسته می باشد؟ 

2( 5 عامل ـ قیمت 1( 4 عامل ـ قیمت  
4( 5 عامل ـ رنگ محصول 3( 4 عامل ـ رنگ محصول  
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 103 تعیین قیمت براساس هیجانات لحظه ای مشتری جزء کدم روش قیمت گذاری است؟ 

4( هیچکدام 3( روانی  2( جغرافیایی  1( بسته ای 

 104 ارزشمندترین و گران ترین مواد غذایی دنیا چیست؟ 

4( زعفران 3( چای  2( خاویار  1( پسته 

 105 کدام گزینه جزء کارکردهای بنگاه های حامی کسب و کارهای کوچک است؟ 

2( توسعه مناطق حاشیه ای 1( اشتغال زایی  
4( همه موارد 3( تأمین تولیدات موردنیاز کشور 

ــ کاربردهای فناوری های نوین ) ویژه رشته های شبکه  و نرم افزار ، الکتروتکنیک ، تأسیسات مکانیکی ، نقشه کشی معماری ، تربیت بدنی( ـ 

 106 کدام گزینه جزء فناوری نوین محسوب نمی شود؟ 

4( صنعت آهن 3( اطالعات و ارتباطات  2( هوافضا  1( نانو 

 107 چگونگی استفاده از فناوری نانو جزء کدام حوزه سواد فناورانه است؟

4( اخالق فناوری 3( سواد فرهنگی  2( آینده شناسی  1( سواد انتقادی 

 108 فارا در کدام حوزه کاربرد ندارد؟

4( کشاورزی 3( ورزش  2( هنر  1( صنعت 

 109 تحلیل اطالعات بازخوردهای مشتریان، اثربخشی تبلیغات و پیشنهادات تشویقی برای 

تولید یک محصول موجب چه مرحله ای است؟
4( توسعه 3( رشد  2( بلوغ  1( معرفی 

 110 ماده ای جزء مواد نانویی محسوب می شود که حداقل یک بعد آن بین ............. نانومتر باشد. 

4( 10 تا 1000 3( 1 تا 100  2( 10 تا 100  1( 1 تا 10 

 111 کاربرد کامپوزیت تولید شده با پرس داغ و زینتر کردن در کجاست؟

4( مشعل حرارتی 3( لوازم هنری  2( صنایع خودرو  1( صنعت الکترونیک 

 112 کدام انرژی منبع تمام انرژی های روی زمین است؟ 

2( انرژی خورشیدی  1( انرژی آبی  
4( انرژی زیست توده 3( انرژی بادی  
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 113 مزیت و عیب نیروگاه های آبی به ترتیب کدام است؟ 

1( کاهش امنیت انرژی ـ تخریب محیط زیست 
2( وابستگی شدید تولید برق به میزان بارش ـ هزینه اولیه باال

3( تولید برق بدون مصرف سوخت ـ کنترل سیالب
4( کنترل سیالب ـ کاهش امنیت انرژی

 114 عامل موثر در بازاریابی کدام است؟ 

4( هیچکدام 3( تحلیل رقبا  2( مکان عرضه  1( هوش باال 

 115 الزامات اختراع کدام گزینه است؟

4( گزینه 2 و 3 3( سودمندی  2( نوآوری  1( سطح علمی باال 

مدیریت تولید )ویژه رشته های حسابداری ، گرافیک، مکانیک خودرو، صنایع غذایی( ـــــــــــــــ

 106 کدام گزینه ترتیب چرخه را به درستی نشان می دهد؟ )مواد  اولیه ـ فرآیند ساخت ـ محصول(

2( نخ ـ پنبه و پشم ـ نخ ریسی 1( نخ ـ نخ ریسی ـ پنبه و پشم 
4( چدن ـ ریخته گری ـ قابلمه چدنی 3( قابله چدنی ـ ریخته گری ـ چدن 

 107 )گسترش و کاربرد اختراع و نوع آوری و تجاری سازی نتایج تحقیق( خالصه فعالیت کدام 

شرکت است؟
2( شرکت تعاونی مسکن  1( شرکت تعاونی دانش بنیان 

4( شرکت معدنی 3( شرکت تعاونی خدمات آموزشی 

 108 وظایف زیر به ترتیب مربوط به کدام نقش آفرینان پروژه می باشد؟ 

»هماهنگی فعالیت ها ـ ارزیابی دوره ای پیشرفت کار گروه«
2( مدیر پروژه ـ مدیر پروژه  1( سرپرست گروه ـ سرپرست گروه 

4( مدیر پروژه ـ اعضای گروه 3( مدیر پروژه ـ سرپرست گروه 

 109 کدام وظیفه جزء وظایف مدیران منابع انسانی است؟

1( به کارگیری بهینه منابع مالی در جهت حداکثر نمودن بهره وری 
2( تأمین منابع مالی موردنیاز شرکت با ارزان ترین روش

3( آموزش در شروع کار 
4( حداکثر کردن ثروت، ارزش و سهام شرکت
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 110 مراحل توسعه محصول جدید چندتاست و کدام گزینه مرحله آخر را به درستی بیان می کند؟ 

2( 6 مرحله ـ تحلیل آزمون و کشف بازار اولیه 1( 5 مرحله ـ تحلیل آزمون و کشف بازار اولیه 
4( 5 مرحله ـ معرفی به بازار و تجاری سازی 3( 6 مرحله ـ معرفی به بازار و تجاری سازی 

 111 ام کان سنجی در کدام مرحله توسعه محصول جدید اتفاق می افتد؟ 

2( توسعه محصول  1( تولید ایده  
4( آزمون 3( غربالگری ایده  

 112 مشخصه های ایده به ترتیب برای کدام گزینه صحیح است؟ 

»عملکرد ـ زیبایی ـ کامل بودن ـ ایمنی«
2(کیفیت ـ کیفیت ـ خدمات ـ کیفیت 1( کیفیت ـ خدمات ـ کیفیت ـ خدمات 

4( خدمات ـ کیفیت ـ خدمات ـ کیفیت  3( کیفیت ـ کیفیت ـ کیفیت ـ کیفیت 

 113 نمودار استخوان ماهی را کامل کنید. 

1( روش ها ـ مواد ـ فرآیند
2( فرآیند ـ مواد ـ روش ها

3( مواد ـ فرآیند ـ روش ها  
4( فرآیند ـ روش ها ـ مواد

تجهیزات

محیط

باال بودن
تولید محصوالت

معیوب

1

23

نیروی انسانی

 114 کدام مورد جزء منابع تولید نیست؟ 

2( مواد اولیه  1( زمان  
4( هیچکدام 3( دانش  

 115 کدام گزینه مسیر بحرانی را برای شبکه زیر به درستی نشان می دهد؟ )T برحسب روز است( 

 A B C F G→ → → → )1
2( مسیر بحرانی ندارد

 A D E F G→ → → → )3

 A B C E F G→ → → → → )4
A

B C

F

D E

G
T = 3

T = 3

T = 2

T = 5

T = 4

T = 2

T = 1

T = 4
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ریاضی 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کدام است؟  f ( )1
2

باشد، مقدار  f ( )2 32= f و  ( )0 2= باشد و  f x abx( ) =  116 اگر 

8 )4  16 )3  4 )2  2 )1

کدام است؟  x → 2 وقتی که  f x
x x

(x) = −
+ −

2

2
4
6

 117 حد تابع 

4
5

 )4  5
3

 )3  3
5

 )2 1( حد ندارد 

پیوسته است، مقدار a کدام است؟  x =0 در  f x
x a x

x
x x

( )
,

sin ,
=

+ ≥

<







0
3 0

 118 تابع 

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

است. در چه لحظه ای متحرک دور می زند؟   f t(t) t= − +2 7  119 تابع حرکت متحرکی به صورت 6

6 )4  7 )3  2/5 )2  3/5 )1

y است؟  x= 3 موازی خط  f x(x) x= + +2 3  120 در چه نقطه ای خط مماس بر تابع 1

1
3







  )4  

1
5







  )3  

1
0







  )2  

0
1







  )1

دانش فنی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 121 الگوی ساخت تمام رایانه های امروزی براساس کدام معماری زیر است؟

2(	سیلبرشاتس	 	 1(	ساخت	یافته	
4(	فون	نویمان 	 3(	شیی	گرا	

 122 کدامیک از گزینه های زیر بیانگر قسمت های اصلی یک رایانه می باشد؟

	RAM CPUو	 )2 	 	CPU Hardو	 	)1
ROM RAMو	 )4 	 	Hardware Software	و 	)3

 123 اطالعات کدام حافظه فقط یکبار و به وسیله کارخانه سازنده مادربرد نوشته می شود؟
Register )4 	Hard )3 	RAM )2 	ROM )1
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 124 فلوچارت زیر چه کاري انجام مي دهد؟  

1(	عدد	بزرگ	تر	را	نشان	مي	دهد.
Aرا	نشان	مي	دهد. 2(	همیشه	محتواي	

3(	عدد	كوچك	تر	را	نشان	مي	دهد.
Bرا	نشان	مي	دهد 4(	همیشه	محتواي	

	

 125 عالمت شروع و پایان نمودار گردشي چیست؟ 

2(	دایره 1(	عالمت	شروع	بیضي	و	عالمت	پایان	دایره	
4(	بیضي 3(	عالمت	شروع	دایره	و	عالمت	پایان	بیضي	

 126 عملکرد الگوریتم زیر چیست؟

0 ـ	شروع 	 	.	X	عدد	چاپ	1(
x	عدد	دریافت	1 ـ 	 	.	X	عدد	قرینه	چاپ	2(

بود	آنگاه	برو	به	مرحله	4 x>= 0 2 ـ	اگر	 	 3(	چاپ	اعداد	منفی	.	
	x x= − 3 ـ 	 	.	X	عدد	قدرمطلق	چاپ	4(

4 ـ	x	را	چاپ	كن 	 	
5 ـ	پایان 	 	

بخش پذیر است؟ ( )1011 2  127 کدام عدد به عدد 

10011)4 	11100 )3 	10110 )2 	11011)1

می باشد؟ 2 معادل چه عددی در مبنای  ( )326 8  128 عدد

	110111000 )2 	 	011010110 )1
100000111)4 	 	100111001)3
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 129 ارزش هر رقم در سیستم عددنویسی دودویی چند برابر ارزش رقم سمت چپ خودش است؟
1
10

)4 	10 )3 	1
2
)2 	2 )1

 130 به مجموعه ای از اجزای وابسته به هم که دارای نظم خاصی هستند و برای رسیدن به هدف یا 

اهدافی معین با یکدیگر کار می کنند را چه می گویند؟
4(	فرآیند 3(	سیستم	 2(	فعالیت	 1(	پروژه	

 131 کدامیک از گزینه های زیر از عوامل چرخه حیات یک سیستم اطالعاتی نمی باشد؟
برنامه	ریــزی	 	)3 2(	آزمایش	و	بررسی	سیستم	 1(	تحلیل	سیستم	

4(	طراحی	سیستم سیستم	

 132 به طرح اولیه ایجاد ساخت یک مدل چه می گویند؟
ToyModel )4 	Model )3 	Sketch )2 	Demo 	)1

 133 به مجموعه ای از مشاغل دنیای کار که از نظر کار، دانش و توانایی موردنیاز شباهت دارند چه 
می گویند؟

4(	تکنسین 3(	حرفه	 2(	شغل	 1(	تحلیلگر	

 134 هدف از رشته شبکه و نرم افزار رایانه چیست؟

2(	تربیت	نیروی	انسانی	 	 1(	راه	اندازی	شبکه	
4(	تکنسین	سیستم	های	رایانه	ای 	 3(	پشتیبانی	از	شبکه	

 135 کدام یک از موارد زیر از شاخه  های اصلی علم رباتیک نیست؟

4(	نرم	افزار 3(	سخت	افزار	 2(	مکانیك	 1(	الکترونیك	

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10از چه روشی استفاده می شود؟  136 برای نمایش میزکار در ویندوز

ShowDesktopدر	انتهای	نوار	وظیفه 1(	استفاده	از	دكمه	
show theDesktop 2(كلیك	راست	روی	قسمت	خالی	نوار	وظیفه	و	انتخاب	گزینه	

D+ 3(	فشردن	كلید	تركیبی	ویندوز	
4(	همه	ی	موارد
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 137 معموالً برای پیمایش صفحاتی که بیشتر از یک محتوا دارند از کدام کلید ماوس استفاده می شود؟

	Scroll Wheel )2 	 	Right Click 	)1
Left Click 	)4 	 	DraggingandDropping )3

 138 برنامه های کوچکی که به قصد تخریب یا جاسوسی تولید می شوند چه نام دارند؟

4(	ویروس 3(	بدافزار	 2(	سخت	افزار	 1(	جاسوس	افزار	

 139 برای ایجاد یادداشت های یادآور از کدام نرم افزار کمکی ویندوز 10 استفاده می شود؟
StickyNotes )4 	Weather )3 	Narrator )2 	OnScreenKeyboard 	)1

 140 برای تغییر ترازبندی متن سلول جدول از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

Position )4 	M insarg )3 	Change Style )2 	Alignment )1

 141 ابزاری که امکان استفاده از عناصر دیداری و شنیداری را برای ارائه مطالب فراهم می کند چه 

نامیده می شود؟
2(	نقشه	ارائه	 	 1(	ابزار	ارائه	

4(	گزینه	های	1	و	2 	 3(	ابزار	رسانه	

 142 بیشتر رایانه های امروزی دارای کدام فرم فاکتور هستند؟

Mini ITX )4 	NanoITX )3 	Pico ITX )2 	ATX )1

 143 کدام گزینه صحیح است؟

1(	در	جاهایی	كه	كمبود	فضا	وجود	دارد	از	كیس	های	ایستاده	استفاده	می	شود.
2(	گذرگاه	ها	ارتباط	برد	اصلی	با	اجزای	داخلی	كیس	را	برقرار	می	كنند.

3(	تراشه	یا	مدار	مجتمع	ارتباط	و	كنترل	اجزای	خارجی	رایانه	را	برقرار	می	كند.
4(	به	شکل،	اندازه	و	چیدمان	اجزای	برد	اصلی	فرم	فاكتور	می	گویند.

 144 هنگامی که واحد پردازش گرافیک در کنار هسته های پردازنده مرکزی با هم در یک تراشه قرار 

می گیرند به آن چه می گویند؟
2(	پردازنده	كارت	گرافیك	 	 1(	پردازنده	مجتمع	
4(	پردازنده	چند	منظوره 	 3(	پردازنده	چند	هسته	ای	
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 145 قطعه ای که تمامی ولتاژهای موردنیاز قطعات مختلف رایانه را تولید می کند و از نوسانات برق 

جلوگیری می کند چه نام دارد؟
4(	محافظ 	UPS )3 2(	پردازنده	 1(	منبع	تغذیه	

تولید محتوای الکترونیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 146 کدامیک از گزینه های زیر قالب های اصلی رنگ بندی را بیان می کنند؟

GIF BMPـ )4 	JPg BMPـ )3 	CYK RGBـ )2 	CMYK RGBـ	 	)1

برای افزودن متن از چه ابزاری استفاده می شود؟ Illustrator  147 در نرم افزار 

TypeBox )4 	TextBox )3 	Type )2 	Text )1

جزء کدام دسته از انواع اینفوگرافیک ها می باشد؟ Illustrator  148 نرم افزار 
4(	فیزیکی 3(	تعاملی	 2(	پویا	 1(	ایستا	

 149 کدامیک از گزینه های زیر از مهم ترین تغییرات بر روی تصاویر می باشد؟

4(	همه	موارد 	sharpness )3 	tooltip )2 	crop 	)1

Swish است؟  150 کدامیک از گزینه های زیر از قالب های صوتی و تصویری نرم افزار

Avi )4 	mpeg )3 	Dat )2 	Ai )1

 151 به اشیایی که در مقابل رویدادها، هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند را چه می گویند؟

4(	غیرفعال 3(	فعال	 2(	غیرتعاملی	 1(	تعاملی	

 152 کدامیک از گزینه های زیر بعد از برگزاری پیش آزمون انجام می شود؟

2(	آزمون	مجدد	 	 1(	اطالع	رسانی	
4(	آموزش 	 3(	آزمون	نهایی	

Raptorنمی باشد؟  153 کدامیک از گزینه های زیر از قابلیت های نرم افزار 
1(	روند	نما	را	به	زبان	سی	شارپ	و	برخی	زبان	های	دیگر	ترجمه	می	كند.

2(	امکان	اجرای	مرحله	به	مرحله	دارد.
ذخیره	می	كند. xml 3(	روندنما	را	در	پرونده	ای	با	پسوند	

4(	تغییرات	متغیرها	در	حافظه	را	نمایش	می	دهد.
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Console Write. ( );  154 خروجی تکه برنامه مقابل کدام است؟ 

2(	یك	فضای	خالی	چاپ	می	شود. 1(	چیزی	در	خروجی	چاپ	نمی	شود.	
4(	خطا	صادر	می	شود.	 3(	یك	سطر	خالی	ایجاد	می	شود.	

 155 حاصل عبارت زیر کدام است؟
9 4 7 6 3 5 6 2 4− + − > = −/ % /  

		1)4 	0 )3 	true )2 	false )1

توسعه پایگاه داده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ERزیر درست است؟  156 کدامیک از نمودارهای

مدیرمدیریتهنرستان 1 1 	)2 	
مدیرمدیریتهنرستان 1 1 	)1

مدیریتهنرستان 1مدیر 1
	
)4

	 مدیرمدیریتهنرستان 1 N
	
)3

GroupByاز حداکثر چند فیلد می توان استفاده کرد؟  157 برای گروه بندی رکوردها، در جلوی 
4(	بی	نهایت	 	20	)3 	10	)2 	5)1

 158 خروجی تکه برنامه زیر کدام است؟

4	)1
6)2
8	)3

int ;

(int ; ; )

{

( % ) ;

( %

Count

for i i i

if i Count

if i

=

= <= + =

== + +

0

5 20 2

3 0

5 === + =0 2) ;

}

Con ole.Write( );

Count

s Count

	9	)4

 159 عملکرد تکه برنامه زیر چیست؟
1(	رشته	ورودی	را	عینًا	در	خروجی	نمایش	می	دهد.

2(	تعداد	كاراكترهای	رشته	ورودی	را	در	خروجی	نمایش	می	دهد.
3(	كاراكترهای	متعلق	به	رشته	ورودی	را	یك	به	یك	در	خروجی		نمایش	می	دهد.

string st

st Console adLine

i st Length i i

;

.Re ( );

for (int . ; ;

=

= − >=1 0 −−−)

. ( [ ]);Console Write st i 4(	مقلوب	رشته	ورودی	را	در	خروجی	نمایش	می	دهد.	
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 160 برای دریافت و نمایش یک متن قابل ویرایش از کدام کنترل زیر استفاده می شود؟
Combobox )4 	Button )3 	Textbox )2 	Label )1

 161 عملکرد تکه برنامه زیر کدامست؟

p ivate void btn Click Object Sender EventArgs e

pic Width

r _ ( , ){

.1 += 44

1 2

;

. ;

}

pic Height +=

افزایش	می	یابد.	 pic1 ،	پهنا	و	ارتفاع	كنترل	 btnكنترل	روی	بر	كلیك	با	1(
افزایش	می	یابد.	 btn ،	پهنا	و	ارتفاع	كنترل	 pic1كنترل	روی	بر	كلیك	با	2(
	كاهش	می	یابد.	 btn ،	پهنا	و	ارتفاع	كنترل	 pic1كنترل	روی	بر	كلیك	با	3(
كاهش	می	یابد.	 pic1 ،	پهنا	و	ارتفاع	كنترل	 btn 4(با	كلیك	بر	روی	كنترل	

 162 کدامیک از رویدادهای زیر، رویداد ماوس مستقل از دکمه نمی باشد؟

	MouseMove )4 	MouseLeave )3 	MouseClick )2 	MouseEnter )1

 163 برای ایجاد منوی استاندارد در فرم ها کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟
InsertS dard Itemstan 1(	افزودنMenuStripبر	روی	فرم	ـ	كلیك	راست	ـ	انتخاب	

InsertS dard Itemstan 2(	كلیك	راست	بر	روی	فرم	ـ	انتخاب	
InsertS dard Itemstan StyleChangedبه	 3(	افزودنMenuStripبر	روی	فرم	ـ	مقداردهی	ویژگی	

4(	گزینه	های	1	و	3

 164 کدامیک از ویژگی های کادر متن، بیان کننده متن انتخاب شده است؟

	SelectionLength )2 	 	Selectionstart )1
Selected )4 	 	Selected Text )3

try 165 عملکرد تکه برنامه زیر کدامست؟

string st

st System IO File adAllText Csharp txt

{

;

. . .Re (" . ");

}

=

CCatch {

.S (" ");

}

MessageBox how File Not Found

ظاهر	می	شود. File Not Found Csharp،	پیام	خطای txt. 1(	در	صورت	وجود	خطا	در	زمان	خواندن	فایل
ظاهر	می	شود.	 File Not Found Csharp	خوانده	می	شود	سپس	پیام txt. 2(	ابتدا	فایل

ظاهر	می	شود. File Not Found Csharp،	پیام	خطای txt. 2(	در	صورت	وجود	خطا	در	زمان	ایجاد	فایل
4(	خطا	صادر	می	شود.



25 آزمون آنالین جامع شبکه و نرم افزار 

طراحی وب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Homeاستفاده می شود؟  166 برای تعیین نوع قلم رنگ و اندازه آن از کدام قسمت در زبانه 

Editing )4 	Font )3 	Alignment )2 	Clipboard )1

 167 برای آن که بتوان کارهای تکراری را به کمک اکسل و به طور اتوماتیک انجام داد آنگاه می بایست از 
کدام گزینه زیر استفاده شود؟

	micro )2 	 	Auto read )1
	 freezepane )4 	 	Switch )3

CSSمقابل ، کدام یک از عناصر آبی می شوند؟  168 در دستور 
1(	عنصر	شماره	1
2(	عنصر	شماره	2
3(	عنصر	شماره	3

< >

< >

< > < >

< =

style

P rooz blue

P

P id ro

. {color : }

/ style

P /

"

1½nIµ{o~¹ø

ooz P

P class rooz P

h class

" /

" " /

"

> < >

< = > < >

< =

2½nIµ{o~¹ø

3½nIµ{o~¹ø

1 rrooz P" /> >4½nIµ{o~¹ø

	
4(	عنصر	شماره	4

>کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟ >table  169 برای ایجاد یک سطر و دو ستون به کمک عنصر

< >

< >

< > < >

< > < >

< >

< >

table

tr

td td

td td

tr

table

... /

... /

/

/

)2
	 	

< >

< >

< > < >

< > < >

< >

< >

table

th

tr tr

tr tr

th

table

... /

... /

/

/

)1

	

< >

< >

< > < >

< > < >

< >

< >

table

td

th th

th th

td

table

... /

... /

/

/

)4 	 	

< >

< >

< > < >

< > < >

< >

< >

table

td

tr tr

tr tr

td

table

...

...

/

/

)3
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Goدر کد رو به رو ، خروجی چه خواهد شد؟  170 با کلیک بر روی دکمه 

	
ab

cd

	)1

abcd )2
	ab cd+ 	)3

	

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTFF-8">

    <title>Title</title>

</head>

<body>

<script type="teext/javascript">

    function  product() {

        document..write("a"+"b");

document.write("c"+"d");

    }

</script>

<inpput type="button" name="button" value="go" onclick="producct()">

</body>

</html>

	

a b c d 	)4

 171 در کد زیر خروجی چه خواهد شد؟
74	)2 	66	)1<

= => => ⇒

?

$ (" " ," " , );

$

php

age array roozbeh behzad mohsen

tot

30 33 44

aal age roozbeh age

echo total

= +

>

$ [" "] $ ["mohsen"];

$ ;

?

	80	)4 	77	)3

و از نوع رشته از کدام دستور زیر استفاده می شود؟ cars به جدول Car color_  172 برای اضافه کردن ستون 

	ALTER TABLE Cars ADD Cars INT_Color )1
ALTER TABLE Cars INSERT Car Color VARCHAR_ )2

ALTER Cars INSERT Car Color INT_ )3
ALTER TABLE Cars ADD Car Color VARCHAR_ )4
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از کدام تابع زیر استفاده می شود؟ php  173 برای اجرای دستورات پرسش جو در 

mysqli query_ () )2 	 	mysqli connect_ ( ) )1
mysqli fetch Array_ _ ( ) )4 	 	mysqli dose_ () )3

پسوند  و  نام  خروجی  در  و  کرده  دریافت  ورودی  از  را  پرونده  یک  کامل  مسیر  تابع،  کدام   174 
پرونده را به صورت یک رشته بر می گرداند؟

baseupload() )4 	basename() )3 	Uploadname() )2 	filename( ) )1

500pxو ارتفاع   175 می خواهیم تصاویری که در تارنما بارگذاری می شوند، سایز آنها حتماً از عرض 

می باشد.( Pr _imageo بزرگتر باشند آنگاه کدام دستور زیر برای اینکار مناسب تر است؟ )نام فایل  600px

	
if FILES($ _ ["pro_image"] ( )){

. . .

}

> 500 600*

)1

if FILES Size($ _ [" "] ( )){

. . .

}

> 500 600*

)2

	
if FILES Size($ _ ["Pro_image"][" "] ( )){

. . .

}

> 500 600*

)3

if FILES o image(image_Size($ _ ["Pr _ "]) ( )){

. . .

}

> 500 600*

)4

دانش فنی تخصصی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 176 شبکه ای که از مجموعه چند رایانه متصل به هم با فاصله کم ایجاد می شود چه می گویند؟ 

P P2 )4 	SB )3 	LAN )2 	WAN 	)1

 177 کدامیک از سازمان های زیر، استانداردهای مختلفی را در زمینه شبکه های رایانه ای ارایه کرده اند؟ 
CAM )4 	IEEE )3 	IET )2 	ISP )1

 178 به سیستمی که بتواند حمله را تشخیص دهد و با عکس العمل مناسب جلوی حمله یا ادامه آن را 
بگیرد چه می گویند؟

DIS )4 	SDI )3 		 IPS )2 	IDS 	)1
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 179 کدامیک از گزینه های زیر از مراحل تدوین عکس العمل در برابر خطر نمی باشد؟

4(	كاهش	تأثیر 3(	انتقال	 2(	وابستگی	 1(	پذیرش	

 180 کدامیک از گزینه های زیر بیانگر دستگاه های ذخیره سازی می باشد؟
softwaredevices )2 	 	hardwaredevices 	)1
storagedevices )4 	 	informationdevices )3

چیست؟ social network  181 منظور از
4(	فضای	مجازی 3(	فضای	عمومی	 2(	شبکه	مجازی	 1(	شبکه	اجتماعی	

 182 به شبکه های اجتماعی که امکان دسترسی از طریق وسایل همراه شامل تلفن همراه و تبلت را 
فراهم می کنند چه می گویند؟

2(	شبکه	اجتماعی	سیار 	 1(	شبکه	اجتماعی	تحت	وب	
4(	شبکه	اجتماعی	ثابت 	 3(	شبکه	اجتماعی	مجازی	

 183 کدامیک از گزینه های زیر از معیارهای سنجش دسترسی مخاطب به محتوا می باشد؟

2(	نرخ	نظرها 1(	تعداد	طرفداران	/	دنبال	كننده	ها	
4(	همه	موارد 	 3(	نرخ	تشویق	

بعدی  جهان سه  بعدی،  دو  تصاویر  پردازش  از طریق  می توان  آن  به وسیله  که  به حوزه ای   184 

پیرامون را بازسازی کرد و اطالعات الزم را استخراج کرد چه گفته می شود؟
2(	پردازش	تصویر	 	 1(	یادگیری	ماشین	
4(	سیستم	خبره 	 3(	بینایی	ماشین	

فعالیت  از حوزه های  کدامیک  کاربرد  بیانگر  در ورودی ساختمان ها،  امنیتی  درهای  باز شدن   185 
پردازش تصویر می باشد؟

4(	صنعت 3(	تشخیص	چهره	 2(	امنیت	 1(	پزشکی	

تجهیزات شبکه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از چه نوع کابلی استفاده می شود؟  pc به  pc  186 برای اتصال 

	X over− 	)2 	 	straight 	)1
4(	گزینه	های	2	و	3 	 	Cross over− 	)3
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 187 به دستگاهی که بر روی آن می توان آدرس شبکه را به صورت منحصر به فرد تنظیم کرد را چه می گویند؟ 

protocol 	)4 	Ip 	)3 	Host 	)2 	Node 	)1

کدامست؟ A در کالس  private  188 آدرس شروع و پایان، آدرس های 

10 255 255 255 10 1 1 1. . . . . .− )2 	 	10 255 255 255 10 0 0 0. . . . . .− 	)1
126 255 255 255 126 1 1 1. . . . . .− )4 	126 255 255 255 126 0 0 0. . . . . .− )3

نادرست است؟ APIPA  189 کدامیک از گزینه های زیر در مورد
169می	باشد. 254. . .x y Bو	در	محدوده	 این	سرویس	در	كالس	 IP 1(	محدوده

2(	این	سرویس	به	طور	پیش	فرض	روی	همه	كارت	شبکه	ها	فعال	است.
APIPA،	به	طور	پیش	فرض	8	روز	است. در	سرویس IP 3(	بازه	های	زمانی	اختصاص

4(	این	سرویس	به	طور	پیش	فرض	توسط	ویندوز	به	طور	خودكار	تنظیم	می	شود.

 190 کدام یک از پروتکل های احراز هویت زیر در شبکه بی سیم نمی باشد؟ 
WEP2 )4 	WPA2 )3 	WPA )2 	WEP )1

 191 برای به دست آوردن مک آدرس شبکه از چه دستوری استفاده می شود؟ 
FindMac )4 	GetMac )3 	SetMac )2 	MacFind )1

 192 برای دسته بندی اشیاء در یکDomainاز چه چیزی استفاده می شود؟

Object )4 	OU. . )3 	AD. . )2 	RootDomain )1

 193 کدامیک از مجوزهای زیر قابلیت اشتراک چاپگر را بر عهده دارد؟ 

	ManageDocuments )2 	 	FullControl )1
Manage erPrint )4 	 	Print )3

رایانه شخصی مورد استفاده  TCP IP/  194 کدامیک از دستورات زیر به منظور بررسی صحت عملکرد 

قرار می گیرد؟ 
Ping192 168 1 1. . . )2 	 	Ping192 168 100 1. . . )1
Ping127 0 0 1. . . )4 	 	Ping127 1 1 1. . . )3

 195 کدامیک از گزینه های زیر از وظایف مدیرشبکه نمی باشد؟ 

2(	كشف	مشکالت	امنیتی 	 1(	كنترل	و	دیده	بانی	شبکه	
4(	پایین	آوردن	هزینه	های	نگهداری	شبکه 	 3(	تهیه	تجهیزات	شبکه	
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تجارت الکترونیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 196 به هر چیزی که بتواند به خواسته ای پاسخ دهد، چه می گویند؟

4(	درخواست 3(	محصول	 2(	نیاز	 1(	تقاضا	

 197 کدامیک از گزینه های زیر از اجزای اساسی مدل کار و کسب نمی باشد؟

2(	تعیین	كانال	توزیع 	 1(	طراحی	ارزش	پیشنهادی	
4(	خدمات	پس	از	فروش	محصول 	 3(	ارتباط	با	مشتریان	

کارایی  افزایش  و  توسعه  به  منجر  آنها  از  استفاده  که  کوچکی  برنامه های  به  پرستاشاپ  در   198 

پرستاشاپ می شود، چه می گویند؟
4(	نمایه 3(	فاوآیکن	 2(	پروفایل	 1(	ماژول	

Kwfinderکدامست؟  199 عملکرد ابزار
2(	جستجوی	واژگان	كلیدی 	 1(	تعریف	واژگان	كلیدی	

4(	ثبت	تارنما	در	گوگل 	 	SEOعملیات	انجام	3(

 200 به عمل فرآیند انتخاب بهترین مسیر برای بسته های داده با مقصد مشخص در شبکه، چه می گویند؟

Broadcastring )4 	Routing )3 	Switching )2 	Networking )1

شبکه های  کاربران  دسترسی  و  مدیریتی  محدودیت های  اعمال  و  خروج  و  ورود  کنترل  برای   201 
رایانه ای از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

Authorization )4 	Accounting )3 	Authenticate )2 	AAA )1

 202 به هر شخص یا عنصری که در شبکه حمله ای علیه سیستم انجام می دهد چه می گویند؟

4(	واكر 3(	نفوذگر	 2(	كراكر	 1(	هکر	

 203 در کدامیک از حمالت زیر، هکر به جای ارسال ترافیک از یک سیستم، از چندین سیستم شروع به 
ارسال همزمان ترافیک بر روی سرور می کند؟

DOS )4 	DDOS )3 	Smurf )2 	Fraggle )1

Minimum کدام است؟  Illu ationmin  204 واحد
ILm )4 	ILL )3 	dB )2 	Lux )1

 205 دمای محیط برایNVRها معموالً چند درجه سانتی گراد می باشد؟
4(	10	تا	55 3(	15تا	45	 2(	10	تا	50	 1(	15	تا	40	


