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 سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه
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 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 (  ☐ غ   ☐ص  )رایانه وسیله ای الکترونیکی است.                                                     (1

 (   ☐غ   ☐ص ) برنامه واژه پرداز برای طراحی به کار می رود.                                 امر» (2

 (   ☐/ غ ☐ص  )                                به نشانه های روی میز کار رایانه ، نماد می گویند. (3

 (   ☐/ غ ☐ص )              .کنیمدر ذخیره سازی پرونده های خود باید از لوح فشرده استفاده  (4

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 برای تغییر زبان رایانه به فارسی از کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟(1

  ☐لوح فشردهد(           ☐ برنامه فارسی سازج(          ☐ واژه پردازب(           ☐سیستم عاملالف(

 تایپ در رایانه انگشتان را روی کدام کلیدها می گذاریم؟برای شروع (2

  ☐کلیدهای پایینید(             ☐کلیدهای اعدادج(           ☐کلیدهای پایگاهب(             ☐کلیدهای میانیالف(

 متن ها معموالً از تعدادی ........... یا ............ تشکیل شده اند.(3

 برنامه و سیستم عامل☐د(         ☐تصاویر و فیلمج(           ☐بند یا پاراگرافب(           ☐جدول و نمودارالف(

 کدام یک از موارد زیر سبب مرتب و زیبا شدن متن می شود؟(4

 ☐ویرایش متن(د     ☐جدا کردن پاراگراف ها در صفحه های مختلفج(      ☐نوشتن به زبان فارسی(ب      ☐اضافه کردن شکلالف(

3 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

. مناسب را رعایت کنیم.(1  برای استفاده درست از رایانه بهتر است ..........................

 معموالً پس از ........ دقیقه کار با رایانه بهتر است به چشم ، دست و گردن خود استراحت دهیم.(2

. استفاده می شود.اطالعات درون (3  رایانه معموالً در .................. قرار می گیرند و برای دسته بندی کردن آن ها از .................

. می باشد.(4  از جمله کارهایی که بسیار اشتغال آفرین است ، ..............................

. از نمونه صنایع دستی می باشند.(سرمه دوزی ، شماره دوزی ، ......................5  ........ و ...................................
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 

ویروس رایانه ای

 حق تکثیر

 تایپ ده انگشتی
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 زیر را به صورت کامل توضیح دهید.پرسش های 

 

 رایانه باید رعایت کنیم را بنویسید.چهار مورد از نکاتی که در هنگام نشستن پشت (1

 

 

 دلیل استفاده از فلش را شرح دهید.(2

 

شاد و پیروز باشید.                                                                                                         


