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  کارگاه کامپیوتر یک

  فصل اول سخت افزار
 Aکـاراکتر مثـل حـرف     –بایت چیسـت   –بیت چیست  - 1

 حداقل به چند بایت نیاز دارد

 نرم افزار   سخت افزار - 2

تولید اطالعـات مـی    را پردازش کرده و داده ها کامپیوتر - 3
 .کند

سیستمی در آن واحد یک نفر با آن می تواند کـار کنـد    - 4
ــتم ــاربره سیســـ ــی  تـــــک کـــ ــدمـــ  .نامنـــ

ــتم   ــاربره سیســــــــ ــد کــــــــ   چنــــــــ

 Multitask سیستم 

 سه واحد فقط ورودي به کامپیوتر را نام ببرید - 5

 سه واحد فقط خروجی از کامپیوتر را نام ببرید - 6

 سه واحد هم خروجی هم ورودي را نام ببرید - 7

 مخفـف چیسـت وظیفـه اش چیسـت     CPUسی پی یـو   - 8
واحـد محاسـبه و    –واحـد کنتـرل   (اجزاي آن چیسـت  

 )ثبات ها –منطق 

 حافظه هاي موقت با ظرفیـت کـم در داخـل   رجیستر   - 9

CPU 
 چیست BIOS RAMو  ROMو روم  RAMرام  -10

 را نام ببرید RAMانواع  -11

هر برنامه براي اجرا به چه حافظه اي حتما نیاز  -12
 دارد

هر کامپیوتري بـراي اینکـه از ابتـدا بـا محـیط       -13
پیرامون خود حداقل تعامل کند به چه حافظـه اي نیـاز   

  دارد 
 به چه دلیل نیاز است CPUفن  -14

چنــد حافظــه درونــی و چنــد جــانبی بیرونــی   -15
 کامپیوتر را نام ببرید

 وظیفه کارت گرافیک چیست -16

ــه کــامپیوتر چیســت  -17 چــه  وظیفــه منبــع تغذی
 دولتاژهایی تامین میکن

یک بایت نیاز داشته باشـد در یـک    Aاگر حرف َ -18
  جا میگیرد Aگیگابایت چند حرف   500هارد دیسک 

فرق بـین کامپیوترهـاي نسـل قـدیم و جدیـد       -19
 چیست

در مونتاژ یک کامپیوتر چه دقت هـایی را بایـد    -20
 داشت

 روشهاي راه انـدازي مجـدد سیسـتم چیسـت؟     -21

  Reset فشــــــــــــردن کلیــــــــــــد

ــد   ــردن کلیــــــــ  Ctrl+Alt+Delete فشــــــــ

  Power روشن و خاموش کردن کلید

22-  
کـاربردي و قـدرت   کامپیوترهـا در زمینـه   تقسیم بندي 

 )تحقیقاتی و علوم فضایی  –نظامی (پردازش 
 
1Mainframe  
2SupeComputer  
3MiniComputer  
4MicroComputer 
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 دوم سیستم عاملفصل 
ن کامپیوتر، اولین برنامه  بنـام سیسـتم   پس از بوت شد )1

 عامل اجرا میشود

 سیستم عامل چیستدو وظیفه اصلی  )2

نـوع  انواع سیستم عامل با توجـه بـه انـدازه کـامپیوتر و      )3
 کاربردهاي آن بنویسید 

 چیست windows NTو  DOSفرق سیستم عامل  )4

 سیستمهاي بالدرنگ چیست و چه ویژگی دارند )5

 زیرمجموعه ساختار سیستم عامل نام ببرید )6

نام چند سیستم عامل را ذکر نمایید و مزایـاي سیسـتم    )7
 لینوکس نسبت به ویندوز را نام ببریدعامل 

 وظیفه سیستم عامل چیست )8

 در انتخاب سیستم عامل چه دقت هایی باید نمود )9

 در نصب سیستم عامل چه دقت هایی باید نمود )10

 در نصب برنامه ها چه دقتی باید کرد )11

 گزینه هاي سیستم )12

 ابزارهاي سیستم )13

14(  ... 

  نرم افزارهاي ضد ویروسسوم فصل 
  ویروستعریف  )1
  ؟نوع فایلهایی آلوده به ویروس میشوندچه  )2
آسیب پذیر مهمی که مورد حملـه  بسیار مکان یک  )3

  ؟ویروس ها قرار میگیرند
  انواع برنامه هاي مخرب را بنویسیدنام  )4
  ها و اسبهاي تراوا چیستندکرم  )5
  کار ویروس ها چیستندمراحل  )6

  ویروس ها را بنویسیدعملکرد  )7
  نرم افزارهاي ضد ویروس را بنویسیدانواع  )8
  را بنویسیدمناسب نرم افزار ضد ویروس ویژگیهاي  )9

 ها ویروس آنتی با مقابله براي ها ویروس هاي روش )10

 

 و کاربردهاي آناینترنت چهارم فصل 
   
 تکمیل میشود 
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