
  
  

 دفترچه سؤال

  1398 بهمن 25آزمون 
  افزار رايانه شبكه و نرم

 Software Computer & Network  
  دقيقهدقيقه  120120    زمان كل:زمان كل:                                                            8800  تعداد كل سوال:تعداد كل سوال:              

  

 گويي زمان پاسخ ي سوال شماره تعداد سؤال  نام درس

  دقيقه 15 105تا  96از  10 يتخصصيدانش فن
  دقيقه 15 115تا  106از  10 افزارشبكه و سختزاتيتجهيصب و نگهدارن

  دقيقه 15 125تا  116از  10 شبكهتيو امنكيتجارت الكترون
  دقيقه 15 135تا  126از  10 سازي و پايگاه دادهتوسعه برنامه

  دقيقه 15 145تا  136از  10 هاي اطالعاتي و طراحي وبسازي سيستم پياده
  دقيقه 15 155تا  146از  10 پايهدانش فني

  دقيقه 15 165تا  156از  10  ياانهيرايهاستميسيانداز نصب و راه
  دقيقه 15 175تا  166از  10 يسازو برنامهكيالكترونيمحتوا ديتول

  ــــ 298تا  287از   12 نظرخواهي
  
  
  
  
  

  

 (به ترتيب حروف الفبا)طراحان  نام درس
مسئول 
 درس

 ارانويراست
 

مستندسازي و 
  مطابقت
  با مصوبات

  نيلوفر وهناني -يليخل اين يحمد گرجا - يكنار يطالب اصغر يعل  يتخصص يدانش فن

نيلوفر 
  وهناني

  
   مهسا پيران
سيدمحمد 
  رخشاني

  

  مدير:
  فاطمه رسولي نسب

  مسئول:
  زاده نيفاطمه حس

  يلواسان يريم يمصطف - يكنار يطالب اصغر يعل  افزار شبكه و سخت زاتيتجه ينصب و نگهدار
   نيلوفر وهناني -يلواسان يريم يمصطف -يليخل اين يحمد گرجا  شبكه تيو امن كيتجارت الكترون
نيلوفر وهناني – يلواسان يريم يمصطف - يكنار يطالب اصغر يعل سازي و پايگاه داده توسعه برنامه

 يمصطف -  يليخل اين يحمد گرجا - يكنار يطالب اصغر يعل  هاي اطالعاتي و طراحي وب سازي سيستم پياده
 يلواسان يريم

 يمصطف -  يليخل اين يحمد گرجا - يكنار يطالب اصغر يعل  دانش فني پايه
  نيلوفر وهناني – يلواسان يريم

 يلواسان يريم يمصطف - يكنار يطالب اصغر يعل  ياانهيرا يها ستميس يانداز نصب و راه

 يريم يمصطف -يليخل اين يحمد گرجا - يكنار يطالب اصغر يعل  يساز و برنامه كيلكترونا يمحتوا ديتول
 يلواسان

  
  
  
  
  

  

  مدير گروه هنرستان
 محمدجعفر مفتاح

  021-66962400)   137(داخلي  
 فرزانه ميرزاكاظم  مسئول دفترچه
 الهام مشهدي آرايي حروف نگاري و صفحه
  يرضا سعدآباد علي نظارت فني چاپ

  
  

  
  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم

  021021--64636463تلفن:   تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
  »وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش 1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«

 دوازدهم هنرستان

 گروه فني

 علميگروه 
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 كسب اطالعات فني
Resources . اختصاراتو ..  

  
  60تا  51هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  دانش فني تخصصي 
 قبل آزمون از انتخابي چيست؟  UTMهاي مزيت استفاده از سيستم -96

  توانند به كار خود ادامه دهند. هاي ديگر مي در صورت خرابي سيستم اصلي بخش ) 1
  يابد. پذيري سيستم اصلي كاهش مي ) آسيب2
  گيرد. )  مديريت متمركز براي افزايش امنيت صورت مي3
  گيرد. سخت افزاري صورت مي)  مديريت متمركز 4

 باشد؟ گزينه مي كدام ،زير معني لغتي كه زير آن خط كشيده شده است در جملة -97

system.Windows bit programs on your -32problems running  edrencounteYou have probably  
    كردن شمارش )1

  ) مواجه شدن 2
  شروع كردن )3

 اجرا كردن) 4

 درج شود؟ تواند مي اي چه گزينهدر محل جاي خالي  -98

A microprocessor is a computer processor that . . . the functions of a central processing unit on 
a single integrated circuit (IC), or at most a few integrated. 

1( incorporates   

2 (referred  
3( defined   

4 (communicating 

99- PDF باشد. خفف كلمات . . . ميم 

1( Print Document File   

2 (Print Document Format  
3( Portable Document Format   

4 (Portable Document File 

 چيست؟ MIPS ژةمعني وا - 100

   كارت رابط شبكه  )1

  ميليون پردازش در يك ثانيه ) 2
  ميليون دستورالعمل در يك ثانيه  )3

 برمتنپروتكل انتقال ا) 4
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101- A . . . is defined as a chain of individuals and their personal connections. 
1( Social Network   

2 (Network Card  
3( Hypertext Transfer Protocol   

4 (Communicating Media  
پيشرفته در جستجوي  Advanced Searchكادرهاي پنجره از  this exact word or phraseكدام گزينه در مورد ويژگي  - 102

Google صحيح است؟ 

 شود. مي وجو شده، جست درج كادر اين در كه عبارتي يا واژه) 1

 شود. مي مشخص كادر اين در وجو جست مورد منطقه) 2

  كنيم. مشاهده نشوند را در اين كادر تايپ مي وجو جستخواهيم در نتيجة  ) هر كدام از كلماتي كه مي3
  شود. مي تعيين وجو جست نتايج روزرساني به آخرين زمان كادر اين ) در4

103 - NIC باشد. مخفف كلمات . . . مي 

1 (Network Input Card  2 (Network Interface Card 

3 (Network Input Control  4 (Network Interface Control  
 خالصة كدام كلمات است؟ DVDاصطالح  - 104

 Digital Versatile Discالف) 

 Digital Video Discب) 

  Double Versatile Discج) 
  Double Video Discد) 
  ) ج، د4  ) الف، ب3  ) ب، د2  ) الف، د1

  
105- A . . . can contain a lot of information that can be used to search and manage data. 

 
1( Book   

2 (Digital resource  
3( Journal   

4 (Website  

توان ترجمة تارنما، ويرايش متن مي Google Translate هايويژگي و ها قابليت از
ترجمه با استفاده از صدا را نام  زبان در سطوح مختلف و 100شده، پشتيباني بيش از  ترجمه

  برد.
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 پيكربندي شبكه بي سيم و مودم
يكربندي شبكه بي سيم شايستگي پ

و مودم و ... اتصال به اينترنت از 
  Ad Hocطريق شبكه 

  106تا  91هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  افزار سختكه و نصب و نگهداري تجهيزات شب
 قبل آزمون از انتخابي گيرند؟ قرار مي Creator Ownerكدام دسته از كاربران زير در گروه سيستمي - 106

   همة كاربراني كه به رايانه دسترسي دارند. )1
  هر كاربري كه منبعي را ايجاد كند.) 2
   كاربري كه در حال استفاده از رايانه است. )3

 شوند. ه به منابع اشتراكي رايانه متصل ميكاربراني كه از طريق شبك )4
 شود؟ انجام مي AESرمزنگاري به روش  ،هويت احراز در كدام روش - 107

1( WEP 2 (WPA 3(WPA2  4(TKIP   

 توان باز كرد؟ تنظيمات كارت شبكه را با كدام دستور مي ةپنجر - 108
1( ncpa.msc 2 (ncpa.cpl 3( netw.cpl 4 (netw.msc 

 كند؟ سيم عمل مي بي ةكدام شبك در حوزة WIMAXفناوري  - 109

1( WWAN 2 (WLAN  3( WPAN 4 (WMAN 
 شود؟ سيم استفاده مي بي ةاز كدام شبك ،براي برقراري ارتباط بين طبقات يك اداره - 110

1( WMAN 2 (WLAN  3( WWAN 4 (WPAN 
 :  جز به ،باشد سيم مي بي ةشبك هاي هاي زير از مزيت تمام گزينه - 111

  سازي كمتر  پياده  نةهزي) 2  گسترش آسان شبكه  )1
 پذيري مقياس) 4  قابليت اطمينان بيشتر  )3

 كند؟ پشتيباني مي Ad Hocسيم از  بي ةكند كه كارت شبك كدام گزينه بيان مي ،netsh wlan show driversبا اجراي دستور  - 112
   باشد. yesبرابر با مقدار  Ad Hoc Network Supportedدر صورتي كه  )1

  باشد. yesبرابر با مقدار  Hosted Network Supportedدر صورتي كه ) 2
   باشد. noبرابر با مقدار  Hosted Network Supportedدر صورتي كه  )3
 باشد. noبرابر با مقدار  Ad Hoc Network Supportedدر صورتي كه ) 4

 زير چه عملكردي خواهد داشت؟ دستور - 113
 netsh wlan set hostednetwork mode=allow 

ssid=kanoon   key=a12345b 
   . شده استاندازي  ايجاد شده و راه kanoonبا نام  Ad Hoc ةشبك )1
  شود ولي هنوز ايجاد نشده است. اندازي مي فقط راه kanoonبا نام  Ad Hocشبكة ) 2
  اندازي نشده است. ايجاد شده ولي راه kanoonبا نام  Ad Hocشبكة  )3
  شود. شود تا مشخص شود توسط كارت شبكه پشتيباني مي معرفي ميa12345b و گذرواژة  kanoonبا نام  Ad Hocشبكة ) 4

 سيم است؟ فناوري بلوتوث مربوط به كدام شبكة بي - 114

1( WWAN 2 (WLAN  3( WMAN 4 (WPAN 
 دهد؟ چه اطالعاتي را نمايش مي Authenticationبخش ، netsh wlan show hostednetworkبا اجراي فرمان  - 115

  كند. احراز هويت را معين ميشيوة ) 2 كند. ها را مشخص مي زنگاري دادهرم وةشي )1
 .كند سيم را معين مي بي نام شبكة) 4 كند. سيم را مشخص مي پهناي باند انتقال بي )3
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 مسيرياب اندازي راه
مسيرياب و ...  اندازي راه شايستگي

  رايانه Gatewayتنظيم 
  124تا  109هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  تجارت الكترونيك و امنيت شبكه 
ز ي اهاي كليدي و بررسي رفتـار مشـتر   هنگام راه اندازي فروشگاه اينترنتي، براي تحقيق واژه - 116

 قبل آزمون از انتخابي ترتيب از راست به چپ) شود؟(به چه ابزاري استفاده مي
1 (KWFinder – Hotjar  2  (SEO - KWFinder  
3  (Hotjar – Pivot  4  (KWFinder - SEO  

 همان نقش . . . است. ،پست ةهاي پستي از ادار گيري ورود و خروج بسته نقش مأمور پست در تصميم - 117
1( Terminal  2 (Subnet Mask  
3( WinBox  4 (Gateway 

 چپ) ترتيب از راست به (به . . . به مسيرياب وارد شد. با نام كاربري . . . و  بايددر اولين اتصال به مسيرياب  - 118
1( admin – ةگذرواژ admin 2 (admin –  بدون گذرواژه  
3( user1 – ةگذرواژ user1  4 (user1 – بدون گذرواژه 

بهتر است براي هر مسيرياب يـك   ،ها براي مديريت بهتر مسيرياب ،شود يك مسيرياب استفاده مي از بيشكه هايي  شبكهدر  - 119
 ترتيب از چپ به راست) (به كنيد؟ دنبال مي WinBoxبدين منظور كدام مسير را در  .نام مشخص انتخاب شود

1( System/Identity  2 (System/Name  
3( Quick Set/Identity  4 (Quick Set/Name 

 :  جز به ،باشند تمام جمالت زير صحيح مي - 120
   دارد. IPآدرس  با استفاده ازبه اتصال را نسبت پايداري بيشتري  مك آدرس از اتصال با استفاده )1
  يك ايميج آماده تهيه كرد. File/Exportپس از نصب مسيرياب مجازي از مسير توان  مي) 2
  ديگر ايجاد كرد. مجازييك ماشين  File/Openشده از مسير  تهيه ovf ةدبا پرونتوان  مي ،در مسيرياب مجازي )3
  به آن متصل شد. WinBoxبا و اندازي كرده  توان مسيرياب مجازي را راه مي) 4

 كدام بخش است؟ ةكنترل تمامي عمليات مسيرياب بر عهد - 121

 منبع تغذيه )4  )  سيستم عامل3  ) پردازنده2  برد اصلي ) 1
  :جز به ،ر نوعي مسيرياب هستندگزينه هاي زي ةهم - 122

  ADSL  2 (WinBox  3 (Cisco  4 (MikroTik) مودم 1
123 - RAM جز به ،شود موارد زير استفاده مي ةبراي نگهداري موقت هم ،در مسيرياب:  

  عامل مسيرياب  اري سيستمبارگذ  )2    هاي مسيريابي  جدول  )1
  ب هاي مسيريا داري پرونده نگه  )4    سازي تنظيمات  هذخير  )3

توانـد از روي نـام    گويـد كـه او مـي    كوشـا مـي   ،سيم خـود بدسـت آورد   بيمسيرياب هاي  پويا نياز دارد اطالعاتي از ويژگي - 124
  گيرد؟ سيم در كدام بخش از نام مسيرياب قرار مي بي كارتهاي  مسيرياب نيز اين اطالعات را متوجه شود. به نظر شما ويژگي

  بخش اول   )2    بخش سوم   )1
  بخش دوم   )4    چهارم بخش   )3

هـاي مجـازي درحـال اجـرا متصـل اسـت، كـدام نـوع از          عامل ميزبان و ديگر ماشين كه ماشين مجازي به سيستم در حالتي - 125
  ؟تنظيمات شبكه براي مسيرياب، استفاده شده است

1(  Host Only     2(  Nat   
3(  Bridge     4(  VMNet   
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 گرافيكي واسط توسعة
  منو و ماوس با كار شايستگي

  
  178تا  153هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  سازي و پايگاه داده توسعه برنامه 
سـنج بـراي بررسـي خطـاي      توان در برنامة بازي اعصاب از رويدادهاي ماوس را مي يك كدام - 126

 كاربر استفاده كرد؟  

1( MouseHover   

2 (MouseMove  
3( MouseMove  وMouseEnter   

4 (MouseMove  وMouseHover 

.  . . . هـاي  يا كليد با فشردن كليد رويداد . . . ،گر فوكوس روي دكمه باشداولي  ،دهد رويداد . . . فقط با كليك ماوس رخ مي - 127
 ترتيب از راست به چپ) (به دهد. رخ مي نيز

1( Space-MouseClick-Click 2 (Enter-MouseClick-MouseClick  
3( Enter-Click–Click  وSpace 4 (Enter-Click–MouseClick  وSpace  

 شود؟ ستفاده ميا  هاي منو از كدام ويژگي گيري تصوير در كنار گزينه كار براي به - 128

1( Image  2 (ImageLocation 

3( ImageItem  4 (ImageFile  
ترتيب از  (به دارد.را  . . .  با قالب ييصداها فقط قابليت پخشكالس  كه اين شود استفاده مي . . .  كالس از صدابراي پخش  - 129

 راست به چپ)

1( Mp3-SoundPlayer  2 (Wav-SoundPlayer  
3( Mp3-Sound  4 (Wav-Sound 

 ؟دهيم قرار  Type Hereكدام عالمت را در  ،هاي منو بين گزينه ،كننده براي ايجاد خط جدا - 130

	\ ) 2  )-خط تيره ( )1 	
  )_(خط زير ) 4  / )3

 دهد كه نشانگر ماوس برروي كنترل قرار دارد؟ كدام رويداد زماني رخ مي - 131

1( MouseEnter  2 (MouseMove  
3( MouseLeave  4 (MouseHover  

 دهند؟ (به ترتيب از راست به چپ)  رويدادهاي ماوس به چه ترتيبي رخ مي ،كنيم گامي كه برروي فرم دابل كليك ميهن - 132

1( MouseDoubleClick, MouseClick   

2 (MouseDoubleClick, MouseUp, MouseDown  
3( MouseDoubleclick, MouseUp, MouseDown, MouseClick   

4 (MouseUp, MouseDoubleclick, MouseUp, MouseClick, MouseDown  
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 به شكل زير قرار داشته باشد: lable3و  lable1 ،lable2هرگاه در فرم سه كنترل  - 133
  
  
  
 

ـ  هرگاه اشاره ،در زمان اجراي برنامه  lable2 و lable1هـاي   رم وارد شـده و از روي كنتـرل  گر ماوس از بيرون فرم به درون ف
  ؟يابد نمايش مي lable3در  يدر اين صورت چه مقدار ،بگيرد قرار lable3عبور كرده و برروي 

int a=0; 
private void From1_MouseEnter(. . . ) 
{ 
a++; 
} 
private void lable2_MouseEnter(. . . ) 
{ 
a+=3; 
} 
private void lable3_MouseEnter(. . . ) 
{ 

   a+=2; 
lable3.Text=a.ToString(); 
} 

1( 6 2 (8  3( 11  4( 10 
 يابد؟ هرگاه برنامة زير را داشته باشيم، با چند بار كليك فرم به رنگ سبز نمايش مي - 134

int a=1; 
private void Form1_MouseDown(. . .) 
{ 

Switch (++a) 
{ 
case 1: 
this.BackColor=Color.Red; 
break; 
case 2: 
this.BackColor=Color.Yellow; 
break; 
case 3: 
this.BackColor=Color.Green; 
break; 
default: 
this.BackColor=Color.Blue; 
break; 
} 

 } 
 

  چهار بار ) 4 سه بار  )3  دو بار ) 2 يك بار  )1
 است؟ متفاوتدر كدام رويداد با ساير رويدادها  eنوع آرگومان  - 135

1( MouseEnter  2 (MouseDown  3( MouseUp 4 (MouseClick 
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 وب در داده پايگاه سازي پياده
  شايستگي ايجاد پايگاه داده در وب

  
  208تا  177هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  راحي وبهاي اطالعاتي و ط سازي سيستم پياده
 ؟مناسب است StudentDBاي با نام  براي ساخت پايگاه داده SQLدستور  كدام - 136

1 (INSERT DATABASE StudentDB;   

2 (CREATE TABLE  StudentDB;  

3 (; MAKE TABLE StudentDB 

4 ( CREATE DATABASE StudentDB; 

زبان فارسي ايجاد كنيد. براي اجراي اين عمليـات در  اي سازگار با  خواهيد پايگاه داده جديد مي ةشما براي ايجاد يك پروژ - 137

  ؟ددهي انجام مي را چه تنظيمات ديگري Create Databaseبعد از درج نام پايگاه داده در بخش  phpMyAdminپنل 

  .دكني ميرا انتخاب  Save As Unicode ةگزين Collation) از فهرست كشويي 1

   .دكني ميرا انتخاب  Save As Unicode ةگزينكردن  ) در هنگام ذخيره2

  .دكني ميرا انتخاب  utf8_persian_ci ةگزين Collation)  از فهرست كشويي 3

  .دكني را انتخاب مي utf8_persian_ci ةگزين Unicode) از فهرست كشويي 4

ي مشخصات اطالعاتخواهد در بانك  اول دبستان است. او مي آموزان پاية تي براي ثبت نام دانشساي ل طراحي وبحا اميد در - 138

  كدام نوع داده مناسب است؟   ،داري تاريخ تولد شمسي (شامل روز و ماه و سال) براي نگه .دانش آموزان را ثبت كند

1 (DATE    2 (VARCHAR(n)  

3 (INT    4 ( FLOAT(size,d)  

  ؟كــد مناســب بــراي توليــد ايــن جــدول چيســت       ،خــواهيم جــدولي بــا مشخصــات زيــر طراحــي كنــيم       مــي - 139

     )باشد. 30از نوع رشته اي كه با طول  titleستون   از نوع عددي و كليد اصلي، IDو شامل ستون   Magazine نام جدول( 

1( CREATE TABLE Magazine ( id INT(10) NOT NULL,title VARCHAR(30), PRIMARY KEY(id)); 

2( CREATE TABLE Magazine { id INT(10) NULL,title VARCHAR(30), PRIMARY KEY(id)}; 

3 (CREATE DATABASE Magazine ( id INT(10) NOT NULL,title VARCHAR(30), PRIMARY KEY(id));  

4 (CREATE TABLE Magazine ( id INT(10) NOT NULL,title VARCHAR(30));  

  ؟نوع كدگذاري حروف به صورت پيش فرض به چه صورتي است، phpMyadminافزار  در هنگام ساخت فيلدها در نرم - 140

1 ( latin1_swedish_ci    2 ( utf8_persian_ci  

3  (utf32_persian_ci    4 (latin1_english_ci 
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 هاي تعريف شده در آن است؟ها، اندازة داده وابسته به تعداد نويسه براي كدام نوع داده - 141

1 (VARCHAR, FLOAT  2 (VARCHAR  

3( TEXT, VARCHAR     4 (TEXT, FLOAT 

 كدام است؟ TEXTاي  اراكتر در نوع دادة رشتهحداكثر تعداد نويسه يا ك - 142

1 (82 1 255       2 (242 1 16777215         3 (162) 4      متناسب با طول رشته 1 65535   

  باشد؟ هاي داده صحيح مي كدام مقايسه دربارة پايگاه - 143

  يگان است.را ORACLEهمانند  MySQL ةداد پايگاه) 1

  شود. ، بسيار ساده نصب و پيكربندي ميORACLE ةداد پايگاه) 2

  ، واسط گرافيكي ندارد. MySQL ةداد پايگاه) 3

  باشد. روزي نمي افزاري به نيازمند تجهيزات سخت ،SQL Server Microsoft ةداد) پايگاه 4

  :  جز بهباشد؛  صحيح مي SQLهمة موارد زير در رابطه با زبان  - 144
1( SQL يافته است ساخت يزبان پرس و جو.  

  .شود مياستفاده  ،اي سرو كار دارند اطالعاتي رابطه هاي يي كه به نوعي با بانكها زباني است كه براي برنامه تنها) 2

3 (SQL گيرد. ميي داده مورد استفاده قرار ها در پايگاه ها براي افزايش، كاهش، نمايش و يا تغيير داده  

  است. Structured Query Languageمخفف  )4

 ،باشـد  noneداراي مقـدار   sql-mode، گزينة WAMP Serverافزار  در نرم MySQLهرگاه در هنگام تنظيم و پيكربندي  - 145

  كدام گزينه تنظيم شده است؟

 دستورات و توابع آن دسترسي داشته باشد. ةتواند به هم دارد و كاربر مي را برمي ها محدوديت )1

  كند. زمان چند فيلد را در توابع آماري از كاربر سلب مي ماستفادة ه امكان) 2

  تواند به دستورات و توابع دسترسي داشته باشد. كند و كاربر نمي را اعمال مي ها محدوديت) 3

  فقط به دستورات آماري دسترسي خواهد داشت. كاربر) 4
 

  
  
  

  
  
  
  
  

 براي تسلط بر كنكور:
را كه  »افزار رايانهاي كنكور شبكه و نرمآبي پيمانه«كتاب  

هاي فني پايه دوازدهم است، هاي درسنامه و تستشامل درس
 تهيه و مطالعه كنيد.
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 حل مسئله (تبديل مبناها)
 به 2 به 10 مبناي عدد مبنا و ... تبديل

  ها وزن كاهش روش
  72تا  63هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  دانش فني پايه
 باشد؟ از بين موارد زير چند مورد صحيح مي - 146

يك بايت  ،ها يك به هر يك از يك بيت و ،لف) در سيستم دودويي به هر يك از صفرهاا
  .گويند مي

  .دهي است ها براساس سيستم هاي ده ب) مبناي كار رايانه
 باشد. ميقابل كنترل  يكيالكترون يدهايها براساس قطع و وصل كل انهيكار را يمبناج) 

  .شود يدر نظر گرفته م صفررقم  د،يوصل بودن كل يو به ازا يكرقم  د،يقطع بودن كل يبه ازا د) در رايانه
 مورد 3) 4مورد                   4) 3مورد                    1) 2مورد                   2)1

  ، كدام گزينه صحيح است؟10در مبناي  6893با توجه به عدد  - 147
  .است 800داراي ارزش مطلق  8) رقم 2  .است 3 ةداراي مرتب 8) رقم 1
  .با هم برابر است 8رقم  ) ارزش مطلق و مرتبة4  .است 210داراي ارزش مكاني  8)  رقم 3

  ؟نشده استهاي زير صحيح نوشته  يك از گزينه دهي كدام معادل ده - 148
1 (2 1011101 29( ) ( )    2 (2 1010010 18( ) ( )  
3 (2 1010110 20( ) ( )    4 (2 1010111 23( ) ( )  

 10د، آن عـدد در مبنـاي   نباشـ  داراي مقـدار صـفر  و دو رقم آخر  1در سيستم دودويي اگر سه رقم اول از سمت چپ عدد  - 149
  ؟ كدام است

1 (18  2 (7  3 (17  4( 28  
)162DFدهي عدد معادل ده - 150  باشد؟ چه عددي مي (

1( 735  2( 537  3 (657  4 (857 

باشـد.   تـرين ارزش مطلـق مـي    تـرين ارزش مطلـق و رقـم . . . داراي بـيش     ، رقم . . . داراي كم2B09در عدد هگزادسيمال  - 151
 مكاني است. (به ترتيب از راست به چپ) ترين ارزش ترين ارزش مكاني و رقم . . . داراي بيش همچنين رقم . . . داراي كم

1(B – 0 – 2 – 9     2( 2 – 0 – B – 9   
3(B – 9 – 2 – 0     4(2 – 9 – B – 0   

 پذير است؟ كدام عدد بر عدد دو بخش - 152

1( ( )2101001    2( ( )211011  
3( ( )2101010    4( ( )2111101   

)عدد  - 153 قـرار دارد،   2گاه مشخص كنيد ارزش مكاني و مطلق عـددي كـه در مرتبـة    آن .ببريد 10را به مبناي 210010101(
 )راست بهچپ ترتيب از  كدام گزينه است؟ (به

1( 9  ،1  2( 4  ،1  3( 4  ،10  4( 1  ،100    
 ؟اشدب نميكدام گزينه با توجه به مبناي داده شده، صحيح  - 154

1( ( )4104  2( ( )8506  3( ( )71012  4( ( )16A01  
)در عدد  - 155  است؟ 2چند برابر رقم  4رقم ، 16254(

1( 1
256  2( 1

100  3( 16  4( 310  
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 رايانه مونتاژ
  افزاري سخت قطعات نصب و انتخاب

  
  181تا  155هاي  صفحه

  
  دقيقه 15پيشنهادي:  وقت

  اي هاي رايانه اندازي سيستم نصب و راه 
 كنيد؟ بعدي كدام صفحه نمايش را پيشنهاد مي سهسازي  براي تدوين و ميكس فيلم و مدل - 156

   اينچ  20تر از  كوچك )1
  اينچ 30تر از  بزرگ) 2
   اينچ 24تر از  بزرگ )3
 اينچ 24تا ) 4

 كافي است؟ RAMاصلي  ظةاي اجراي سيستم عامل معموالً چه ميزان حافبر - 157
  بايت  گيگا 4) 2   بايت  گيگا 2 )1
 بايت گيگا 1) 4  بايت  گيگا 8 )3

 :  جز به ،نسبت به ديسك سخت است SSDهاي  تمام موارد زير از مزاياي حافظه - 158
  مصرف انرژي بيشتر  ) 2   سرعت باال  )1
 توليدي كمتر گرماي ) 4  وزن كمتر  )3

 افزار است؟ به كدام سختمربوط  Molexكانكتور كاربرد  - 159
  فالپي) 2  ديسك سخت  )1
  برد اصلي ) 4  كارت گرافيك  )3

 د؟نشو اند در كدام حافظه نگهداري مي پردازنده قرار گرفته ةهايي كه اخيراً مورد استفاد اطالعات و دستورالعمل - 160
 RAM ةحافظ) 2  اصلي حافظة  )1
 جانبيحافظة ) 4   نهان ة حافظ )3

 :جز بهكنند،  ها اقدام مي هاي پردازنده، براي افزايش و باال بردن تمام مشخصات زير در ساخت پردازنده توليدكننده - 161
    ها ) تعداد هسته2    ) فركانس كاري1
  ) توان مصرفي4    ) ميزان حافظة پنهان3

فظـه بـرد   گوينـد كـه در . . . حا   اند، . . . حافظه مـي  ر گرفتهحافظه كه روي يك برد و در كنار هم قرا به مجموع چند تراشة - 162
 ترتيب از راست به چپ) گيرند. (به اصلي قرار مي

    ماژول - ) بانك2    بانك -) ماژول1
  بانك -Socket    4 (Socket -) ماژول3

 ؟نداردوجود  CPU-Zافزار  كدام زبانه يا سربرگ در نرم - 163
1 (Graphics    2(Network     
3(Memory     4(Mainboard   

 Core i5اي از نـوع   و پردازنـده  RAM گيگابايـت حافظـة   8گيگابايـت و   500 اي داراي ديسك سخت به ظرفيـت  رايانه - 164
 دهد؟ درستي نشان مي گيگابايت است. كدام گزينه كانفيگ اين سيستم را به 2باشد. ظرفيت حافظة كارت گرافيك آن نيز  مي
1 (i5/8/500/2    2(i5/500/8/2     
3(500/8/i5/2     4(8/2/500/i5   

 كنيم؟ ايم، براي اتصال به برد اصلي از كدام بخش برد اصلي استفاده مي كارت گرافيك جديدي را خريداري كرده - 165
1 (Port    2(Connectors     
3(Chipset     4(Expansion slots   
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 حل مسائل ساده
  IDEشايستگي حل مسئله و كار با 

  
  191تا  163هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

  سازي و برنامه توليد محتواي الكترونيك 
افـزار   نمـا از نـرم   ند براي ترسيم و بررسـي رونـد  ك هنرآموز رايانه به دانش آموزان توصيه مي - 166

RAPTOR صـحيح اسـت،   هاي اين نرم افـزار   قابليت ةهاي زير دربار گزينه استفاده كنند. همة
  :زج به

 1 (rap باشد نما مي پسوند فايل روند.     
  .كند شارپ ترجمه مي نما را تنها به زبان سي ) روند2
 .اجرا قابل مشاهده باشد دهد تا روند را كاهش ميسرعت اجرا ) 3
  .دهد ) تغييرات متغيرها در حافظه را نمايش مي4

  شود؟ ها را بدون درج پارامتر ورودي بنويسيم چه عملي انجام مي آنWriteLine و  Writeاگر در هنگام نوشتن دستور  - 167
  پيغام خطا WriteLine) و براي spaceنمايش فضاي خالي ( Write براي )1
  نمايش سطر خالي WriteLine) و براي spaceيش فضاي خالي (نماWrite براي ) 2
 .شوند ) هر دو دستور بدون پارامتر باعث بروز خطا مي3
  نمايش سطر خالي WriteLineپيغام خطا و براي   Writeبراي )4

هي از و گـا  F5گـاهي اوقـات از كليـد ميـانبر      ،ديووعلي براي اجراي كدهاي سي شارپ نوشته شده در محيط ويـژوال اسـت   - 168
  كند. به نظر شما تفاوت استفاده از اين دستورات چيست؟   استفاده مي Ctrl+F5كليدهاي 

1 (F5  باعث اجراي برنامه باDebugging    وCtrl+F5  اجراي برنامه بدون  باعثDebugging شود. مي  
2 (F5  باعث اجراي برنامه باDebugging    وCtrl+F5 د.شو مي اجرا شده باعث توقف برنامة  
3 (F5   باعث اجراي برنامه بدونDebugging    وCtrl+F5  اجراي برنامه با  باعثDebugging شود. مي  
4 ( F5  باعث توقف برنامه اجرا شده وCtrl+F5  باعث اجراي برنامه باDebugging شود. مي  

 باشد؟    ثانيه صحيح مي 5كدام گزينه براي پخش صداي بم در مدت زمان  - 169
1( Console.Beep(500,5);  2( Console.Beep(5000,5000); 
3 (Console.Beep(500,5000);  4 (Console.Beep(5000,5);  

  شده است؟    آوردهبه رنگ  قرمز و با رنگ محيط كنسول آبي كد صحيح در كدام گزينه  #Cبراي نوشتن كلمه  - 170
  
  

1 (                                                            2(  
   
  
  

3(                                                           4  (  
  
  

 يابد؟ با اجراي دستورات مقابل كدام گزينه در صفحة خروجي نمايش مي - 171
Console.Write("I"); 
Console.WriteLine("like"); 
Console.WriteLine("C#"); 

1 (I like C#    2 (I like  
    C#  

3 (     I    4     (  I 
      like   like C# 

C#   

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; 
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 
Console.WriteLine("C#"); 
Console.Clear(); 
 

Console.WriteLine("C#"); 
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; 
Console.Clear(); 
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 
 

Console.BackgroundColor = ConsoleColor. Blue; 
Console.Clear(); 
Console.ForegroundColor = ConsoleColor. Red; 
Console.WriteLine("C#"); 
 

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; 
Console.Clear(); 
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 
Console.WriteLine("C#"); 
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  صحيح است؟ شارپ زبان سيكدام جمله دربارة  - 172
  هاي سطح مياني است. شارپ از زبان ) زبان سي2  كند. . استفاده ميNETافزاري  از الية نرم #C) زبان 1
 گرا است. شارپ يك زبان متن ) زبان سي4  شارپ است. هاي سي نقطة شروع برنامه namespace) متد 3

 شود؟ ظاهر مي اي جراي فرامين زير چه خروجيبا ا - 173
 
 
  
 
 

1 (   2 (  

3(    4 ( 
 

كه از طريـق سـايت شـركت مايكروسـافت دريافـت       Express 2012 for Desktop Visual Studioافزار  فايل نصبي نرم - 174
(بـه  . . .  . CDموردنظر بر روي  ) فايلwriteبراي استفاده از اين فايل نياز به رايت ( 10شود از نوع . . . است كه در ويندوز  مي

 ترتيب از راست به چپ)
1( exe ،2  باشد مي( iso ،3  باشد نمي( exe ،4  باشد نمي( iso ،باشد مي 

(بـه  . شود. . . . خالصه دستورات پركاربردي هستند كه با تايپ چند حرف آن دستور و فشردن دوبار . . . آن دستور ظاهر مي - 175
 ترتيب از راست به چپ)

1( Tab , Snippet    2( Ctrl+Space , Snippet  
3( Tab , Intellisense    4( Ctrl+Space , Intellisense  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

static void Main(string[] args) 
        { 
             
            Console.SetCursorPosition(5,10); 
            Console.WriteLine("class"); 
            Console.WriteLine("computer"); 
            Console.SetCursorPosition(1,11); 
            Console.WriteLine("sader"); 
            Console.ReadKey(); 
        } 

  آموزان گرامي، در پايان آزمون لطفاً به اين دو سؤال پاسخ دهيد: دانش* 
  هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟ (دوازدهم هنرستان) نظر شما كيفيت سؤال به -176

                 عربي) 2     فارسي) 1
  انگليسي) 4     دين و زندگي) 3

  هاي ذكر شده به ترتيب ارائه در دفترچة سؤال است.) هاي كدام درس (اختصاصي) بهتر بود؟ (شماره درس به نظر شما كيفيت سؤال -177
  دانش فني تخصصي  ) 1
  افزار سختنصب و نگهداري تجهيزات شبكه و ) 2
      تجارت الكترونيك و امنيت شبكه) 3
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  گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت                  
   وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -287

  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  بت دربارة هدفخير، در اين نو )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  پشتيبان با من دربارة هدف )4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهپشتيبان شما  آيا -288

  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از زماني تماس تلفني ايشان از لحاظ ،) بله4

  ي؟ـتماس تلفني:چه زمان
  با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان -289

 تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 وافق نكرده بوديم)تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس ت زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  :چند دقيقه؟تلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -290

  دقيقه           5دقيقه تا   3) 2    يك دقيقه تا سه دقيقه             ) 1
  دقيقه  10بيش از ) 4             قيقه           د 10تا   5بين ) 3
  تماس پشتيبان با اوليـا        

   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
  م نيز سخن گفت.وگو كرد با والدين ) بله،هنگامي كه با من گفت2                 ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4                           دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3

  ريزي   بررسي دفتر برنامه
  دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292

 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2  ام را با دقت بررسي كرد.       ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
  ريزي ندارم.  ) من دفتر برنامه4  ام را بررسي نكرد.                     ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3

  كالس رفع اشكال       
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293

 شركت خواهم كرد.                       پشتيبان خودمكالس رفع اشكال  بله، امروز در) 1
  شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
  )  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4
  شـروع به موقع       

   شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
  ارد.نظمي وجود د ) در هر دو مورد بي4  شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3

  متأخـرين       
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

  ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي متأخر ابتدا متوقف مي ) بله، افراد3
  شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

  مراقبـان       
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي راقبانعملكرد و جديت م -296

  ) خوب                    2      ) خيلي خوب1
  ) ضعيف4    ) متوسط3

  ترك حوزه –پايان آزمون        
  شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297

    ) گاهي اوقات2  شود. ه داده ميي ترك حوز ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
  گاه ) خير، هيچ4    ) به ندرت3

  امروز  ارزيابي آزمـون       
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

   ) خوب                2     ) خيلي خوب1
  ) ضعيف4     ) متوسط3

 پشتيبــان


