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 و مطالب درسي رشته كامپيوتر دسترسي به جديدترين و معتبرترين كتاب براي ابه علت تغييرات زياد در محتو
  .كنيد موارد زير را به دقت رعايت بايد بدين منظور. باشد پژوهان عزيز با مشكالت زيادي همراه مي دانش

نهايتاً بايد پژوهان شاخه كاردانش نيز  گردد بنابراين دانش اي مطرح مي ي حرفهاالت كنكور از كتب فنؤتمامي س) 1
  . اي را تهيه كنند فني و حرفهمنابع براي شركت در كنكور 

 

باشد بنابراين كتب درسي سال  و سوم هنرستان ميهنرستان گردد از سال دوم  منابعي كه در كنكور مطرح مي) 2
  . لي جاري و كتب سال دوم هنرستان سال قبل بايد تهيه و مطالعه شودسوم هنرستان مربوط به سال تحصي

 

  . باشد ييد نميجوع شود و هيچ منبع ديگري مورد تأبراي آگاهي از تغييرات احتمالي در كنكور فقط به پيك سنجش ر) 3
 

نبع مناسب و كارامد با تهيه يك مپژوهان  در كتاب حاضر سعي شده كه همواره تغييرات سريعاً لحاظ شود تا دانش) 4
   . د خود در زمينه كنكور را رفع نمايكليه نيازهاي

هاي تأليفي  هايي كه كمبود تست كنكور سراسري وجود دارد از تست در طراحي جديد كتاب سعي شده در قسمت) 5
ه و منبع شارپ وجود نداشت  از سيتستيسازي  مثالً تا به حال در كنكورهاي گذشته در بخش برنامه. استفاده شود
ها شده  هاي جديد جايگزين قديمي سازي ويژوال بيسيك بوده، كه با توجه به تغييرات كتاب درسي تست آزمون برنامه

  . است
باشد كه كتاب را از  هاي تشريحي مي هاي اين كتاب استفاده از جمالت طنز قبل از بعضي از تستها و پاسخ از ويژگي) 6

  . آموز عالقه بيشتري به مطالعه پيدا كند شود دانش كند و باعث مي يكنواختي خارج مي
هاي تأليفي قرار داده شده است و  هاي كنكورهاي گذشته و سپس تست در هر فصل از كتاب حاضر ابتدا تست) 7

گفتني است تمام . هاي المپيادهاي استاني و كشوري است  فصل بخش جديد افزوده شده كه شامل تستدر آخر هر
هاي كتاب درسي  ها براساس فصل باشد بدين معني كه كليه تست بندي شده مي هاي اين كتاب به صورت طبقه تست

هاي متناسب با آن فصل را  تآموزان با مطالعه هر فصل از هر كتاب درسي بتوانند تس قرار داده شده تا دانش
باشد كه تمامي  البته مكمل مجموعه حاضر كتاب آموزش نكته به نكته كامپيوتر مي. يافته و مورد مطالعه قرار دهند

ايم كه شما را از تهيه  آوري كرده مطالب درسي را در يك كتاب به صورت جامع و كامل و متناسب با كتاب درسي جمع
  .كند ينياز م كتاب درسي نيز بي

پژوهان با ساختار   قرار داده شده تا دانش95هاي كنكور سراسري سال  در انتهاي كتاب و در بخش ضميمه تست) 8
  . هاي كنكور و ترتيب دروس تخصصي آشنا شوند كلي تست

در انتهاي كتاب سه شركت بزرگ دنياي رايانه و همچنين دره سيليكون كه زادگاه فناوري است معرفي شده ) 9
  .هاي كتاب افزوده شود تا به جذابيتاست 

عليرضا از جمله جناب آقاي  ياري نمودند را اين مجموعه  ويرايش و چاپ،در پايان از همكاري تمامي عزيزاني كه در تهيه
   .رسيدن به مقصد ياري نمايدهر چه بهتر در شود و اميد است اين مجموعه شما را  قدرداني مي ابراهيميان

با اينجانب در ميان  com.yahoo@78aliyeganeh شنهادات و انتقادات خود را از طريق ايميل  پي لطفاً نظرات ،
  .بگذاريد

  

  95959595    بهار بهار بهار بهار       ـ    ـ    ـ    ـ  علي يگانهعلي يگانهعلي يگانهعلي يگانه                                



  

  …خدا را دوست دارم چونخدا را دوست دارم چونخدا را دوست دارم چونخدا را دوست دارم چون

        

        ....كندكندكندكند     مي مي مي ميconnect كه باشم، من را  كه باشم، من را  كه باشم، من را  كه باشم، من را usernameخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با هر خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با هر خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با هر خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با هر 

        ....كندكندكندكند     نمي نمي نمي نميD.Cخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه تا خودم نخواهم مرا خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه تا خودم نخواهم مرا خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه تا خودم نخواهم مرا خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه تا خودم نخواهم مرا 

        ....كندكندكندكند     هر چي را بخواهم پاك مي هر چي را بخواهم پاك مي هر چي را بخواهم پاك مي هر چي را بخواهم پاك ميdeleteخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با يك خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با يك خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با يك خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با يك 

        . . . . كندكندكندكند     مي مي مي ميadd براي من  براي من  براي من  براي من friend به خاطر اينكه اينهمه  به خاطر اينكه اينهمه  به خاطر اينكه اينهمه  به خاطر اينكه اينهمه خدا را دوست دارم،خدا را دوست دارم،خدا را دوست دارم،خدا را دوست دارم،

        ....كندكندكندكند     نمي نمي نمي نميlog offخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با اينكه خيلي بدم من را خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با اينكه خيلي بدم من را خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با اينكه خيلي بدم من را خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه با اينكه خيلي بدم من را 

        . . . . كندكندكندكند     نمي نمي نمي نميSend to allداند ولي داند ولي داند ولي داند ولي     خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه همه چيز را ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه همه چيز را ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه همه چيز را ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه همه چيز را مي

        .... بروم بروم بروم برومInvisibleواهم واهم واهم واهم خخخخ    گذارد هر جايي كه ميگذارد هر جايي كه ميگذارد هر جايي كه ميگذارد هر جايي كه مي    خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه مي

        ....كندكندكندكند     نمي نمي نمي نميignore و  و  و  و deleteماند و من را ماند و من را ماند و من را ماند و من را      هام مي هام مي هام مي هام ميfriend     خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هميشه جزءخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هميشه جزءخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هميشه جزءخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هميشه جزء

        .  .  .  .  دهددهددهددهد     كردن را به من مي كردن را به من مي كردن را به من مي كردن را به من ميundoخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هميشه اجازه خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هميشه اجازه خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هميشه اجازه خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هميشه اجازه 

        . . . .  كرده است كرده است كرده است كرده استinstallخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه من را خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه من را خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه من را خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه من را 

        . . . . دهددهددهددهد     نمي نمي نمي نميbusyوقت به من پيغام وقت به من پيغام وقت به من پيغام وقت به من پيغام     خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچ

        ....توانم باهاش حرف بزنمتوانم باهاش حرف بزنمتوانم باهاش حرف بزنمتوانم باهاش حرف بزنم    شود و ميشود و ميشود و ميشود و مي     مي مي مي ميONخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه تا اراده كنم، خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه تا اراده كنم، خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه تا اراده كنم، خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه تا اراده كنم، 

        ....كندكندكندكند     ام نمي ام نمي ام نمي ام نميshout downبخشد و بخشد و بخشد و بخشد و         شكنم، او باز من را ميشكنم، او باز من را ميشكنم، او باز من را ميشكنم، او باز من را مي    خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه دلش را ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه دلش را ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه دلش را ميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه دلش را مي

        . . . . رود، كافيه فقط به دلم سر بزنمرود، كافيه فقط به دلم سر بزنمرود، كافيه فقط به دلم سر بزنمرود، كافيه فقط به دلم سر بزنم    وقت يادم نميوقت يادم نميوقت يادم نميوقت يادم نمي     اش را هيچ اش را هيچ اش را هيچ اش را هيچPassword دارم، به خاطر اينكه  دارم، به خاطر اينكه  دارم، به خاطر اينكه  دارم، به خاطر اينكه خدا را دوستخدا را دوستخدا را دوستخدا را دوست

        . . . . اش هميشه در شبكه موجود استاش هميشه در شبكه موجود استاش هميشه در شبكه موجود استاش هميشه در شبكه موجود است    خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه شمارهخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه شمارهخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه شمارهخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه شماره

        . . . . دهددهددهددهد     نمي نمي نمي نميno responseوقت پيغام وقت پيغام وقت پيغام وقت پيغام     خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچ

        ....شود و هميشه سالم استشود و هميشه سالم استشود و هميشه سالم استشود و هميشه سالم است    وقت ويروسي نميوقت ويروسي نميوقت ويروسي نميوقت ويروسي نميخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچ خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچ خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچ خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه هيچ 

        ....كندكندكندكند    هاش هميشه من را آرام ميهاش هميشه من را آرام ميهاش هميشه من را آرام ميهاش هميشه من را آرام مي    خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه آهنگ حرفخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه آهنگ حرفخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه آهنگ حرفخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه آهنگ حرف

 .... هم تو كارش نيست هم تو كارش نيست هم تو كارش نيست هم تو كارش نيستspamاي بيشتر نيست، تازه اي بيشتر نيست، تازه اي بيشتر نيست، تازه اي بيشتر نيست، تازه     هاش چند كلمههاش چند كلمههاش چند كلمههاش چند كلمه    خدا را دوست دارم، به خاطر اينكه نامهخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه نامهخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه نامهخدا را دوست دارم، به خاطر اينكه نامه
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  )94سراسري ( فاصلة چشم تا صفحة نمايش، چند سانتيمتر بايد باشد؟             ��

 70 ـ 90) 4   40 ـ 60) 3   50 ـ 70) 2   30 ـ 50) 1

  )91سراسري (  :  عامل درست است، به جز تمامي موارد زير در سيستم ��
  .رهاي سيستمي استافزا ترين نرم  از مهميكي) 1
  .كند افزار عمل مي  عنوان رابط بين كاربر و سختبه) 2
  .افزار را به عهده دارد ي ايجاد ارتباط بين كاربر و سخت  است، كه وظيفهاي برنامه) 3
  .گيرد ، كه براي مديريت و كنترل عمليات رايانه مورد استفاده قرار ميهاي كاربردي است  از برنامهاي مجموعه) 4

�� Windows 3.1 90سراسري (  . است………… يك(  

  ي گرافيكي پوسته) 4  عامل سيستم) 3  رابط كاربر متني) 2  هسته) 1

  )86آزاد (  شود؟ هاي ويندوز، سيستم عامل محسوب نمي كدام يك از نسخه ��

 3.1ويندوز ) 4  7 ويندوز) 3  2000ز ويندو) XP  2ويندوز ) 1

  )86سراسري (  متر باشد تا از خستگي چشم جلوگيري كند؟  د سانتيچن) مانيتور(ي چشم كاربر تا صفحه نمايش  فاصله ��

 70 تا 50) 4  50 تا 40) 3  40 تا 20) 2  30 تا 10) 1

 .نام دارد......... گيرد  قرار ميافزاري كه براي مديريت و كنترل عمليات كامپيوتر مورد استفاده  نرم �	

  هصفحه گسترد) 4  عامل سيستم) 3  پرداز واژه) 2  كامپايلر) 1


 شود؟  استفاده مي)Mainframe(هاي زير برروي كامپيوترهاي بزرگ  عامل يك از سيستم كدام �

1 (Linux  2 (OS / 2  3 (VMS  4 (DOS  

 نامند؟  قرار دارد چه ميDesktopي  فرض در پايين صفحه به صورت پيشنواري كه  ��

  نوار اعالن) 4  نوار ابزار) 3  نوار عنوان) 2   نوار وظيفه) 1

 .شود استفاده مي......... بر از  ردن منوهاي ميانجهت فعال ك  ��

  كشيدن و انداختن) 4  كليك راست) 3  دابل كليك) 2  كليك) 1

 .شود استفاده مي......... ها در ويندوز از  ءجهت فعال كردن شي ���

  كشيدن و انداختن) 4  كليك راست) 3  دابل كليك) 2  كليك) 1

   هستند؟يك از كليدهاي زير جزو كليدهاي ويرايشي كدام ���
1 (NumLock  2 (Home  3 (F1  4 (Ctrl  

   قرار دارد؟Desktopاعالن در كجاي  )Notification Area(اعالن ناحية   ���
  در پايين، قسمت چپ نوار وظيفه) 2    در پايين، قسمت وسط نوار وظيفه) 1
  Icon به صورت يك Desktopدر روي ) 4    در پايين، قسمت راست نوار وظيفه) 3

�    ستم عامل چيست؟ مهمترين هدف سي �
  باال بردن سرعت پردازشگر) 2    استفاده بهينه از حافظه اصلي ) 1
  هاي كاربران اجراي برنامه) 4    استفاده راحت كاربران از رايانه) 3

  ! هست المصب هلو بپر تو گلوشت بعدي كه تست نيستتس 

  .شود گفته مي.............. حاً شود اصطال به مجموعه عملياتي كه براي معرفي كاربر به سيستم انجام مي  ���
1 (Log in 2 (Log on 3 (Password  4 (Account 

   در كجا قرار دارد؟Quick Accessناحيه   ���
 در سمت چپ نوار وظيفه) 4  در سمت راست نوار وظيفه ) Start   3در منوي ) 2  . قرار داردDesk topبر روي ) 1

  ������  
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  .نامند مي....................... فردي جهت ايجاد شرايط مناسب كار را مفهوم تطبيق دادن ابزار و محيط كار با اندام   �	�
  هيچكدام) 4  فيزيوتراپي) 3  آرگونومي) 2  اوريگامي) 1

  .باشد................... زاويه بين پاها و بدن بايد   ���

1 (°90  2 (°50  3 (°120  4 (°20  

  ارتفاع ميز رايانه بايد چقدر باشد؟  ���
1 (cm100  2 (cm80  3 (cm60  4 (cm70  

هاي ويژه تست
                                                                                                                                                                                    

  )90  ـ سالالمپياد كشوري(  كدام جمله صحيح است؟  ���

  آرگونومي يعني تطبيق دادن ابزار و محيط كار با فرد ) 1

  .هاي منطقي در حافظه جانبي قرار دارد اد به صورت بستهپرونده در هنگام ايج) 2

  .شوند هاي اجرايي ـ اطالعاتي و سيستمي تقسيم مي ها به دسته پرونده) 3

4 (log offفرآيند خروج كاربر از گروه كاري است .  
  

  

»���� ������ �� �� �«  

  !اند تحويل نگرفتهزياد خودي نيست كه طراحان كنكور آن را  بي! مايي استمطالب اين قسمت چيزي در حد علوم راهن 

  )94سراسري ( گويند؟             شود، چه مي به مجموعه اطالعاتي كه با يك نام روي حافظة جانبي ذخيره مي ���

 زيرپوشه ) 4  پوشه ) 3  درايو) 2  پرونده ) 1

  )94سراسري ( ؟            نيست قابل انتخاب نهزي، كدام گ» shut down«با كليك روي فلش كنار دكمة  ���

1 (Magnifier  2 (Lock  3 (Switch user  4 (Hibernate  

  )93سراسري ( گزينة صحيح، كدام است؟        ���
    . هاي فرمان، انتخابي و كادر عالمت هستند ها شامل دكمه پنجره) 1
  . ردن وجود دارداي، امكان تغيير اندازه، كمينه و بيشينه ك در كادر محاوره) 2
  .شود اي معموالً با اجراي يك برنامه، ظاهر مي كادر محاوره) 3
  .شود ها معموالً با اجراي برنامه، ظاهر مي پنجره) 4

�شود و اگر حساب كاربري با يك كلمة عبور محافظت  ، سبب خروج از محيط ويندوز ميShutdown انتخاب كدام گزينة  �
  )93سراسري ( يط سيستم عامل بايد كلمة عبور خود را وارد نماييم؟  شده باشد، براي ورود مجدد به مح

1 (Restart  2 (Lock  3 (Sleep  4 (Login   

مانند، ولي برخي از تجهيزات مانند ديسك سخت و  هاي در حال اجرا باز مي در صورت انتخاب كدام مورد، تمام برنامه ���
  )92سراسري (  مانند؟  ميي كار باقي  ي نمايش با حداقل مصرف انرژي آماده صفحه

1 (Stand By  2 (Hibernate  3 (Restart  4 (Turn off 

ي اصلي كامپيوتر، روي مكاني موقت بر روي ديسك سخت ذخيره و بعد  در كدام وضعيت، محتويات فعلي حافظه  ���
  )90سراسري (  شود؟  كامپيوتر خاموش مي

1 (Shut Down  2( Stand By   3 (Hibernate  4( Reset 

  )88سراسري (  هاي روي درايوها، از كدام مورد استفاده مي شود؟ ديريت فايلبراي م �	�

 انداز درايو راه) 4  درايو مجازي) 3  سيستم فايل) 2  پوشه) 1

�
  ......... .بايست  ميStartجهت فعال كردن منوي   �

  .دهيم  را فشار ميWindowsدر صفحه كليد، كليد ) 2    .روي اين منو كليك نماييم بر) 1

  2 و 1موارد ) 4  .دهيم  را فشار ميApplication صفحه كليد، كليد در) 3

  �����	  
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