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نمونه سواالت آزمون ICDLبین الملل)(Windows
تهیه و تنظیم  :سوده مقصودی – مهدیه مقصودی
کارآموزان محترم ،آزمون بین الملل به شکل آنالین می باشد و تمامی فایلها و فولدرها به صورت پیش فرض وجود دارند .در
اینجا برای جوابگوی بهتر به سواالت ابتدا فایلها و فولدرهای بیان شده در سواالت را در مسیرهای تعین شده بسازید و سپس
به سواالت جواب دهید
نمونه سئواالت تئوری فنی و حرفه ای
 )1از چه دستوری در بازیافت فایلهای حذف شده استفاده می کنیم ؟
الفRedo -

ب Restore -جRemove -

دRename -

 )2برنامه Computer
الف -برای نگهداری فایلها و پوشه ها استفاده می شود

ب -ابزاری برای مدیریت و سازماندهی فایلها و پوشه هاست

ج -ابزاری جهت اجرای برنامه هاست

د -همه گزینه ها درست است .

 )3برای خالی کردن  Recycle -binاز کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الفRestore -

بEmpty -

جDrop&Drag -

د -الف و ج

 -)4برای انتخاب چند آیکن پراکنده درمیزکار از دکمه های...............استفاده می شود.
الفCtrl+ Click-

بCtrl+RightClik-

جShift+Click-

دShift+rightClick-

 -)5نوار افقی واقع درزیر نوار عنوان که فرامین الزم برای کار با برنامه یا پوشه در آن قراردارد
الفmenu bar -

بscroll bar -

جstatus bar -

دtitle bar -

 -)6جهت تصحیح اشتباهات و بازگشت به عقب از دکمه ها .................
االف – alt+ctrl

ب ctrl+u -ج – alt+tab

دctrl+z -

 -)7کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می کند؟
الفtoolbar-

بaddress bar-

جsearch bar-

دmenu bar-

 -)8محل قرار گرفتن یک فایل یا پوشه کپی شده در.......می باشد.
الف-حافظه اصلی

بHard disck-

جClipboard-

 -)9کدام یک از گزینه های زیر عمل برش را انجام می دهد؟
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الفalt+v-

بalt+c-

دctrl+x-

جctrl+c-

 -)10با فشردن دکمه  propertiesروی درایو.......
الف -میزان فضای پر و خالی درایو را مشاهده می نماییم .ب-خصوصیات فایلها و پوشه ها را گروهی تغییر می دهیم.
د -زمان دسترسی به اطالعات درایو را مشاهده می نماییم.

ج -تعداد فایل ها و پوشه ها را مشاهده می نماییم.
 -)11دکمه معادل  f5معادل کدا م گزینه است؟
الفfavorites -

بundo -

دrefresh -

جforward -

 -)12برای بستن پنجره ی فعال جاری از کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود.
الفctrl +a -

بctrl+f4 -

دalt+tab -

جshift+f10 -

 -(13لیست چه برنامه هایی در نوار  taskbarایجاد می شود؟
ب-پوشه های باز شده.

الف-برنامه نصب شده در ویندوز.

د -برنامه های مربوط به تنظیمات سیستم.

ج-برنامه های مربوط به اینترنت و تنظیمات شبکه.

 -)14برای نمایش لیست برنامه ها ی درحال اجرا وسوییچ بین آنها ازدکمه های.....استفاده میشود.
الفalt+ tab-

جalt+spacebar-

بalt+ f5-

دalt+enter-

 )15برای چاپ متن بر روی کاغذ به حالت افقی از گزینه ......استفاده می شود.
الفmargins-

بpreview-

جportrait-

دlandscape-

 -)16تنظیمات و پیکربندی ویندوز را  .......................گویند ؟
الفgeneral-

بcontrol panel-

جsystem-

دhelp-

 -)17در مرتب سازی آیکن ها بر اساس نوع و محتوای آنها از گزینه ....
الفSize -

بName -

جModified -

دType -

 -)18حداقل وضوح تصویر صفحه نمایش برای مشاهده ی مناسب صفحات وب و تصاویر گرافیکی .......پیکسل است.
الف1280 *1024 -

ب1024*768 -

ج800*600-

حق چاپ و تکثیر محفوظ است
2

د1600*1200 -

آموزشگاه کرمانترونیک

Windows

 -)19وضوح تصویر صفحه نمایش و کیفیت بهتر آن به چه عواملی بستگی دارد؟
الف -مادربرد

ب -مانیتور

د -ب و ج

ج -کارت گرافیک

-)19کدام گزینه برای مرتب کردن پنجره های باز مورد استفاده قرار می گیرد؟
ب) TYPE

الف)RESTORE

د)CASECADE

ج)SIZE

-20در انتخاب فایل ها به صورت متوالی از کدام کلید به همراه کلیک ماوس استفاده می کنیم ؟
الف) CTRL

ج)SHIFT

ب) ALT

د) هر سه مورد

-21نوار ابزار ثابت و باالترین نوار باالی پنجره ها کدام است؟
الف) استاندارد

ب) لینک

د) وضعیت

ج) عنوان

-22برای نسخه برداری از اطالعات بدون استفاده از حافظه موقت چه عملی انجام می دهیم؟
الف) CUT

ب) دراگ ماوس

ج) RESTORE

د)هر سه مورد

-23توضیح کوچکی که با قرار گرفتن ماوس روی قسمتهای مختلف ویندوز در کنار آن ظاهرمی شود چه نام دارد؟
الف)HELP

ب)TOOLTIP

د) هر سه مورد

ج)منو

-24کدام گزینه باعث پیش فرض قرار گرفتن یک چاپگر می گردد؟
ب) OPEN PRINTER
د) CANCEL DOCUMENT

الف)LOAD PRINTER
ج)SET AS DEFAULT
-25نرم افزار مرورگر اینترنت کدام است؟

ب) INTERNET EXPOLORER

الف) OUTLOCK

د)MESSENGER

ج)NETMEETING

 )26کدامیک از آیکن های زیر نشان دهنده درایو شبکه است؟
الف)

ب)

ج)
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نکات مهم آزمون ویندوز بین الملل ورژن 5
 به روشن کردن کامپیوتر  Bootو به روشن کردن مجدد آن بدون قطع برق ،راه اندازی مجدد  REBOOTیا RESET
گویند.
 برای بستن یک برنامه به شکل معمول از دکمه بستن

 CLOSEو برای بستن یک برنامه به شکل غیر معمول از

 3کلید  CTRL + ALT +DELETEاستفاده می شود.
 پسوند اسناد قابل حمل  - PDFپسوند فایل های صوتی  -WAV-MP3-MIDپسوند فایلهای تصویری و ویدیویی
 Gif-AVI-BMP-JPG-MOVپسوند فایلهای موقت  -TMPپسوند فایلهای اجرایی -COM-EXE-BAT
پسوند فایلهای فشردهZIP-RAR-
ویروس :نرم افزاری مخرب است که میتواند خود را تکثیر و در برنامههای دیگر قرار دهد .هر برنامه آلوده میتواند به نوبه
خود نسخههای دیگری از ویروس را در برنامههای دیگر قرار دهد .اسب تروآ ویروسی است که عملکردی ساده و درعین
حال خطرناک دارد ،درحالیکه کاربر متوجه نیست و با تصاویر گرافیکی زیبا و شاید همراه با موسیقی مسحور شده ،برنامه
عملیات مخرب خود را آغاز می کند .برای مثال به خیال خودتان بازی جدید و مهیجی را از اینترنت  Downloadکردهاید
ولی وقتی آنرا اجرا می کنید متوجه خواهید شد که تمامی فایلهای روی هارد دیسک پاک شده و یا به طور کلی فرمت گردیده
است.
کرم ) (wormویروسی است که با کپی کردن خود تولید مثل میکند کرمها برای تولید مثل نیاز به برنامة میزبان ندارند و
بدون استفاده از یک برنامة حامل ،به تمامی سطوح سیستم کامپیوتری نفوذ میکنند.
 ویروس ملیزا ( )Melissaمربوط به پست الکترونیک است .
 دکمه  Restoreبرای برگشت به سایز قبل می باشد.
 دکمه  Minimizeبرای پایین بردن پنجره به پایین صفحه
علت بروزرسانی منظم ویروس یاب اینست که در مقابل ویروس های جدید مقابله کند.
ساخت  Userموجب محرمانه بودن و امنیت اطالعات کاربران وحفظ محیط کاری کاربران به سلیقه خود میشود
ناحیه اطالع رسانی Notificationاطالعاتی را در مورد برنامه و سیستم کامپیوتر می دهد.
برای خروج از محیط کاربری خود بدون تاثیرگذاری روی کار دیگران از گزینه  Log offاز منوی  Startاستفاده کنید
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 RSS(really simple syndication)نوعی تکنولوژی است که از طریق آن وب الگ ها و سایت ها می توانند
اطالعات به روز شده ای را برای شما ارسال کنند تا مجبور به باز دید از آن وب الگ یا سایت نباشد .
به نواری که درباالی برنامه  Word padمی باشد و انواع نوارهای ابزار در آن قرار دارد  Ribbonگویند.
نمونه سواالت آزمون بین اللمل Windows7
-1پوشه  Answerرا جستجو کنید و پوشه ای که در آن قرار دارد را باز کنید.
جواب :در هر مسیری که قرار دارید می توان با فشار دادن اولین حرف از نام پوشه به سرعت آن را پیدا کنید سپس آنرا با
دابل کلیک باز و پوشه درون آنرا نیز با دابل کلیک باز کنید.
-2از تابع  Helpسیستم عامل ،برای یافتن اطالعاتی در مورد موضوع  Print a document or fileاستفاده کنید
یک جمله از متن اطالعات در مورد  Print a document or fileرا به عنوان پاسخ در یک فایل کپی
کرده و ذخیره نمایید.
جواب:از منوی  Startگزینه  Help and Supportرا انتخاب کنید.عبارت Print a document or
 fileرا از متن سئوال کپی و یا درکادر مربوط به صفحه راهنما تایپ کرده و کلید  Enterرا فشار دهید.
راهنما مطالبی را پیدا می کند،جمله ای از متن را انتخاب و در فایل مورد نظر  Pasteکنید.
-3پوشه  Answerرا باز کنید و محتویات آن را به همراه نام ،اندازه ،نوع و تاریخ ویرایش ،نشان دهید و
کاری کنید آخرین فایل ویرایش شده در باالی لیست قرار گیرد.
جواب :پوشه مربوطه را باز کرده ،از منوی  Viewگزینه  Detailsرا انتخاب و روی ستون Date
نمایش داده شود
 modifiedکلیک کنید تا به شکل نزولی
-4سه فایلی که آخر از همه ویرایش شده اند را انتخاب کنید.
جواب:بعد از انجام عملیاتی که درسئوال  3دادید باید روی اولین فایل از باال قرار گرفته سپس کلید
 Shiftرا پایین نگه داشته و دو فایل بعدی را نیز انتخاب کنید.
-5یک تصویراز تمام صفحه بگیرید به طوریکه فایلهای انتخاب شده را نشان دهد و سپس تصویر گرفته
شده را در محیط نقاشی ذخیره کنید.
جواب :در صفحه ای موجود دکمه  print Screenرا فشار دهید تا تصویربه حافظه فرستاده شود و سپس
به محیط نقاشی وارد شوید و از کلیک راست گزینه  Pasteرا انتخاب کنید تصویردر محیط نقاشی قرار
می گیرد سپس از منوی  Fileگزینه  Save asرا انتخاب کنید و حتما پسوند  Bmpرا انتخاب کرده و
درپنجره باز شده مسیر و نام فایل را مشخص و فایل را ذخیره کنید.
-6پوشه  Answerموجود در پوشه  Questionرا باز کنید و دو زیر پوشه درون آنها بسازید و نام انها
را  Jupiterو Plutoبگذارید.
جواب :ابتدا پوشه  Questionرا باز کنید واز درون آن پوشهی  Answerرا با دابل کلیک بازکرده و
در انتها از کلیک راست گزینه  Newو سپس  New folderرا انتخاب نام  Jupiterرا برای آن تایپ و
مجدد همین عمل را برای ساخت پوشه  Plutoنیز انجام دهید.
-7فایل  ploموجود در C:\29954654را انتخاب کنید و نام آن را به نام  Jupعوض نمایید.
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جواب :وارد درایو  Cسپس پوشه  29954654شوید روی نام فایل  ploکلیک راست و گزینه Rename
را انتخاب و نام  Jupرا تایپ کنید.
-8فایل مورد نظر را پاک کنید
جواب :روی فایل کلیک سمت راست کرده گزینه  Deleteرا انتخاب کنید.
-9فایل  PLOموجود در C:\29954654را در زیر پوشه دلخواه کپی کنید.
جواب :بعد از ورود به مسیر باال روی نام فایل کلیک راست کرده گزینه کپی را انتخاب کنید ودر مقصد
از کلیک راست گزینه  Pasteرا انتخاب کنید.
 -10همه فایلهای که پسوند ( Rtf )Rich textرا دارند را به زیر پوشه دلخواهی کپی کنید.
جواب :با کادر  Searchو نوشتن عبارت  *.rtfجستجو را انجام دهید و سپس تمام فایلهای حاصل از
جستجو را با کلید  CTRL+Aانتخاب کنید.با کلیک راست روی یکی از انها وانتخاب گزینه کپی آنها را به
حافظه سپرده و در مقصد از کلیک سمت راست گزینه  Pasteرا انتخاب کنید.
 -11در پوشه  Answerفایل فشردهای را باز کنید و سند فشرده داخل پوشه را درون پوشه  ABCکپی
کنید.
جواب :به پوشه مورد نظر رفته و از کلیک راست روی فایل فشرده گزینه  Extract allرا انتخاب کنید تا
فایل باز شود سپس از کلیک راست روی فایل باز شده گزینه کپی و در پوشه  ABCگزینه  Pasteرا
انتخاب کنید.
-12همه فایلها با پسوند  GIFرا جستجو کنید و تعداد فایلهای جستجو شده را درجای مناسب بیاورید.
جواب:در کادر جستجو عبارت  *.GIFرا وارد تا جستجو انجام شود بعد از اتمام عمل جستجو عدد مربوط
به تعداد فایلها را که درناحیه جزییات مشاهده می کنید در کادر مشخص شده وارد کنید.
-13همه فایلهای داخل پوشه  Answerکه نام آنها با  Faشروع می شود را جستجو و عدد مربوط به
تعداد آن را در کادر باز شده وارد کنید.
جواب:ابتدا به پوشه  Answerوارد شده و سپس در کادر جستجو عبارت * Fa*.را وارد کنید جستجو
شروع می شود،بعد از اتمام جستجو عدد مربوط به حاصل جستجو را که در ناحیه جزییات مشاهده می
کنید د رمحل تعیین شده وارد کنید.
-14نام وشماره ورژن سیستم عامل کامپیوتر شما چیست؟
جواب :از طریق  Control Panelگزینه  Systemرا انتخاب در قسمت  Computer nameنام
کامپیوتر و در قسمت  System Typeنام سیستم عامل را مشاهده می کنید  .البته در آزمون تایپ عبارت
 Windows7کافی است .
-15یک نسخه از فایل مورد نظر را به وسیله پرینتر  ،پرینت بگیرید.
در فایل مورد نظر قرارگرفته و سپس از منوی فایل گزینه  Printرا انتخاب کنید تا صفحه مورد نظر
چاپ شود.
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