
 

 

 

 

 

 

 

 استخدامیبسته کامل سواالت  

ICDLدرس مهارت های هفتگانه 

 استخدامی  شامل دفترچه سواالت  

 با پاسخنامه آزمون های استخدامی ادوار گذشته 

 : کامل  مشخصات بسته

دارای پاسخنامه تستی و تشریحی•

صفحه با قابلیت پرینت  80 •

 آزمون ادوار گذشته  13شامل •

توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت 

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی

Www.IranArze.Ir 



 
 

   

 

Www.IranArze.Ir 

 

 یداینجا کلیک نمای icdlبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس فناوری اطالعات و مهارت های هفتگانه 

 فهرست 

 
 

 فهرست فایل کامل سواالت استخدامی درس 

 ICDL هن اگفناوری اطالعات و مهارت های هفت 

 ( 99-86)  و دستگاه های اجرایی  آزمونهای ادوار گذشته آموزش و پرورش •

 93آزمون تامین اجتماعی سال  •

 94آزمون تامین اجتماعی سال  •

 96نیرو سال آزمون وزارت  •

https://iranarze.ir/ES262


 

 
 

 ICDL  www.iranarze.Irدرس مهارت های هفتگانه سواالت استخدامی  1

 

 

 

 

 

 

 

   (98- )آموزش و پرورش  مشخص شود؟  زی نام آن ن  دیبا   ل، یفا  جادی در هنگام ا  ر،یز  یاز نرم افزارها  کیدر کدام    -  1

1) Word  2) Access  3 )PowerPoint  4 )Excel 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

  ی نم  ل یبه وارد کردن نام فا  یاز ین   ل یفا  جادیبه هنگام ا   نت یورد، اکسل و پاورپو  یسوال، در نرم افزارها  یها  نهی شده در گز  ی معرف  ی نرم افزار ها  نی از ب 

مشخص    زین   نام آن  د یبا   لیفا   جادی وارد شود اما در نرم افزار اکسس به هنگام ا  ل ینام فا  دی آن با  رهیو ذخ  لیبار از فا   ن یاول  ی باشد و تنها موقع خروج برا

 شود. 

 در اکسس: سیتابید کی جادینحوه ا

. با  دیشو  New یوارد منو File نهیاست از گز  یکاف سیتاب یساخت د یبرا

  ن یکه در ا  شود یباز م ر یپنجره ز  database Blank نه یگز یبر رو  کیکل

م نامگذار  سیتاب ید  دی توان یقسمت  پ  دیکن  یرا  نام    شفرض یو 

Database1.accdb  گز  یم انتخاب  و  نام  وارد کردن  از  بعد    نهیباشد، 

Create نظر شماست.  عات مدشما آماده وارد کردن اطال  سیتاب ید 

 

 

 ( 98- )آموزش و پرورش فرّار است؟   ریغ  ر،ی ز  یها از حافظه کیکدام   – 2

1  )Cache   2)   SRAM  3  )DRAM   4  )ROM 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 memory) رفراریغ  عات آن از دست خواهد رفت. حافظه الاط  ه، یاست که با قطع شدن تغذ   ی ا  حافظه   (Memory Volatile)حافظه فرار    ها  انهیدر را 

volatile-non )  گزینه ها آنها را بررسی میکنیم مختصر درباره  حی. حال با توضرود  یاز دست نم ش یها  داده ه یکه با قطع شدن تغذ  یا حافظه 

  یدسترس  و حافظه( DRAM)    ای پو  ی تصادف  یفرار هستند ازجمله حافظه دسترس  یامروز  ( RAM)  یتصادف  یدسترس   یها  حافظه  شتریب :  (RAM)    رم

 (.SRAM) ستا یا یتصادف

 دارد . قرار و پردازنده  RAMحافظه  نی است که ب   متیو گران ق ع یحافظه کوچک، سر  کی  Cacheحافظه کش  (: Cache)همان کش   ا ینهان    حافظه

  یتیظرف  ی دارا  حافظه   ن یشود ا   ی م  رهیبه هنگام روشن شدن ذخ  ستم،یشروع به کار س   یبرا  ییاست که درون آن دستورالعمل ها   ی حافظه ا:  (ROM)  رام

 .  شود ی پاک نم ستم،یبا خاموش شدن س یعنیفرار است،   ریآن غ اطالعات است و   نییپا

 

 

 I.C.D.Lفناوری اطالعات و مهارتهای هفتگانه  
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   د؟یکن  یاستفاده م دهایاز کدام کل  ب،یو مجاور، به ترت رمجاوری غ یلها یانتخاب فا ی برا  ،  Windows 7عامل  ستم یدر س -3

 (98- )دستگاه های اجرایی 

1) Shift    وCtrl  2)  Ctrl    وShif   3)   Alt    وCtrl   4)   Ctrl    وAlt 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 :Windows 7عامل  ستمیانتخاب پوشه ها و پرونده ها در س

 آن است.  ی رو کیپوشه، کل ای پرونده   کی روش انتخاب    نی ساده تر (1

  ک یپرونده گروه کل نی آخر ینگه داشته و رو   ن ییرا پا  Shift د یکل. سپس دیکن ک یپرونده کل ن یاول ی مجاور، رو  یگروه از پرونده ها کی انتخاب   ی برا  (2

 .دیکن

  تا ینها   کرده و  جادی کادر انتخاب ا   کی نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس، به دور آنها    نییبا پا   دیتوان   یمجاور، م  یانتخاب پرونده ها و پوشه ها  یبرا  (3

 که در کادر شما قرار گرفته بودند، به حالت انتخاب در خواهند آمد. ییپرونده ها  ب، یترت نیبه ا   دیدکمه ماوس را رها کن

  به  گریموارد د  یو رو  دی نگه دار  نییرا پا   Ctrl  دیآنگاه کل  د،یمورد را انتخاب کن  نیمجاور، اول  ریغ  یگروه از پرونده ها و پوشه ها  کی انتخاب    یبرا  (4

  .دیمورد نظر را انتخاب کن ی پرونده ها و پوشه ها دیتوان یم بیترت ن ی. به ا دیکن ک یدلخواه کل

 

پوشه قرار دارد، باعث    کی که در   ی لیفا یبرا  ، to Send  یمنو  ر یدر ز  Desktop،انتخاب    Windows  7عامل   ستمیدر س  -4

 (98- )دستگاه های اجرایی   عمل می شود؟  کدام

 Desktopبه    لیانتقال فا(  Desktop   2در    ل یاز فا  یکپ  کیجاد  ای(  1

 Desktop  شیپس از نما   لیفا  میباز کردن مستق (Desktop  4در    لیفا  یبر برا  انیم  کی  جادیا (3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 shortcut)  نه یگز  یبعد  یمنو   ر یرا انتخاب کرده و از ز   Send to  نهیراست کرده، گز  کیافزار موردنظر کل  نرم  ا یپوشه    یبر رو  ستیکار کاف  نی ا  ی برا

Create) Desktop ( دیتوجه کن ری به شکل ز).  دیرا انتخاب کن   

  ی به زمان   هیراهکار شب  نی . اشودیدسکتاپ ساخته م  یاز پوشه انتخاب شده رو  یبر  ان یم  نکاریبا ا

 .د یکرد یاستفاده م ی میقد یندوزهایدر و  Shortcut Create نهیاست که از گز

 

 

 

 

 
)آموزش و   تعبیه نشده است؟    Slot(، یک  Computer Caseاجزای زیر، در پشت کیس کامپیوتر )برای کدام یک از    -5

 ( 99- پرورش

1)  Video Card  2)  CPU  3  )Network Card  4  )Modern 
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 4صحیح : گزینه پاسخ 

مودم  . داد جای آنها داخل  را چیزی  توانمی که هستید آن روی  شیار چندین وجود متوجه  بیاندازید،   نگاهی خود تاپ لپ و کامپیوتر  مادربورد به   اگر

 مادر برد به رایانه وصل شود جزو سخت افزار هایی هست که برای اتصال به رایانه به این موارد نیازی ندارد و میتواند از طریق درگاه های روی 

 

 (99- )دستگاه های اجرایی کدام یک از موارد زیر، بر روی کارایی یک سیستم کامپیوتری تأثیرگذار است؟   -6

 سرعت پردازنده مرکزی (  4    افزارهاتوسعه دهنده نرم  (3    سرعت اینترنت  (ROM   2اندازه حافظه    (1

 4پاسخ صحیح : گزینه 

  در یو پیسی. رودمی شمار  به  ها آن ترینمهم اما  نیست؛  رایانه پردازشی  واحد  تنها شود،می یاد  رایانه مغز عنوان با  آن از که (  CPU)  مرکزی پردازش واحد

  تا گرفته تاپلپ و رایانه از هادستگاه اقسام  و انواع  در  یوپیسی. دارد عهده بر  را هابرنامه اجرای  و محاسبات  اقدامات، که  است   رایانه از بخش  آن واقع

  سایر  با و گیرد می قرار  ها دستگاه اصلی بورد روی  شکلمربع معموال و کوچک ی تراشه این. دارد وجود هوشمند تلویزیون و تبلت هوشمند، گوشی

 است  تعامل در  شما  یرایانه  اجرای برای افزارها سخت

 

 (99- )دستگاه های اجرایی ، منجر به کدام مورد خواهد شد؟ Windows 7فرآیند زیر در سیستم عامل    -7

Right click the file - > Select Send to - > Choose Desktop 

 Desktopایجاد یک کپی از فایل در    (Desktop       2انتقال فایل به    (1

 ایجاد یک کپی از فایل در فولدر(  Desktop      4بر برای فایل در  ایجاد میان  (3

 3پاسخ صحیح : گزینه 

 میشود نظر  مورد فایل به  سریع دسترسی  باعث  دستکاپ در ها  فایل  برای  میانبر ایجاد

 

 ( 99- )آموزش و پرورش   ، کدام است؟  Windows 7سازی یک فایل در سیستم عامل  دلیل فشرده -8

1)  Save Space  2)  Repair  3) Share    4  )Improve Visualization 

 1پاسخ صحیح : گزینه 

  دیسک هارد فضای در ترتیب همین به   و کرد  تبدیل کوچکتر حجم  با   هایی فایل به با عمل فشرده سازی میتوان فایل های بزرگ موجود در حافظه را  

 کرد  جویی صرفه

 

فرض کنید از طریق کامپیوتر شخصی خود به اینترنت متصل شده اید کدام مورد جهت قطع ارتباط با اینترنت استفاده    -9

 (94- )تأمین اجتماعی    میشود؟

1) Disconnect  2) Eject    3) No connect    4) Close 
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 1پاسخ صحیح : گزینه 

 استفاده نمود. connevtاستفاده نماییم. و برای اتصال به یک مودم مد نظر باید از   disconnectبرای قطع اتصال اینترنت کافیست از 

 

 ( 94- )تأمین اجتماعی   نمایش داده می شود؟در محیط ویندوز برنامه های در حال اجرا توسط کدام نوار   - 10

1) Tool bar    2) Title bar    3) Menu bar    4) Task bar 

 4پاسخ صحیح : گزینه  

باشد. معروف می task barدهد به نوار های در حال اجرا را نمایش مینواری که برنامه

 

 ( 94- )تأمین اجتماعی    به کدام زبانه مراجعه میکنید؟ Word 2007در یک سند  BOOK MARKجهت ایجاد  -11

1) page layout  2) insert  3) home    4) referenccs 

  2پاسخ صحیح : گزینه 

Bookmark نشانه گذاری به شما کمک می کند به راحتی بین قسمت های مختلفی که نشانه قرار داده اید جابجا شوید ن یا هما  . 

Bookmark    در قسمتinsert    در بخشlink  باشد. موجود می

 

 (94- )تأمین اجتماعی     از کدام مورد استفاده میشود؟  word 2007به منظور درج کردن یک رابطه ریاضی در محیط   -12

1) Tools>equation   2) insert>function   3) insert>equation   4) Tools>function 

 3پاسخ صحیح : گزینه  

 استفاده نمود. equationقسمت  insertبرای درج کردن روابط ریاضی کافی است از بخش 

 

 (96- )وزارت نیروکدام مورد، برای عملکرد صحیح یک کامپیوتر، ضروری است؟  -13

1  )Operating System   2  )Microsoft Office 

3  )Microsoft IE    4  )Windows Media Player 

 1پاسخ صحیح : گزینه 

یا   عامل  سیستم  وجود  سیستم،  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  منابع  از  بردای  بهره  برای  و  سیستم  صحیح  عملکرد  برای  کامپیوتری،  سیستم  یک  در 

Operating System  .که در حقیقت نقش واسط بین کاربر و سخت افزار و نرم افزارهای نصبی را بر عهده دارد؛ ضروری است 

 

 (96- )وزارت نیروبر روی کدام جزء قرار می گیرند؟  ROMو  RAMاجزایی مانند  -14

1  )CPU   2  )Power    3  )Mother Board  4  )Graphic Card 
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 3پاسخ صحیح : گزینه 

نصب و قرار می    (Motherboard)بر روی برد اصلی یا مادربرد   Rom(Read Only Ram)و   Ram(Random Access Memory)اجزایی مانند 

به ذکر است که واحد پردازنده مرکزی  گیرند.در مورد گزینه   بر روی مادربرد نصب می    (Graphic Card)و کارت گرافیک    (CPU)های دیگر الزم 

برق مورد مطلوب    (Power Supply)گردند.قسمت منبع تغذیه   به  هم در داخل کیس کامپیوتر نصب شده و توسط سیم ها؛ جریان برق شهری را 

 سیستم تبدیل و انتقال می دهد.

 

 ( 96- )وزارت نیرو، در کدام بخش انجام می شود؟ Windows 7افزارهای نصب شده بر روی سیستم عامل حذف نرم -15

1  )Control Panel  2  )My Computer   3  )My Documents  4  )My Applications 

 1پاسخ صحیح : گزینه 

 Controlنصب کرده ایم؛با مراجعه به قسمت    Windows 7کردن نرم افزارهایی که قبالً در سیستم عامل    Uninstallیا     Removeبرای حذف یا  

Panel    از طریق منویStart    و یا سایر روشها و سپس انتخاب قسمتPrograms    و سپس کلکیک بر رویUninstall A Program    می توان نرم

 افزار یا برنامه مورد نظر را حذف نمود. 

 

                                

 

 (96- )وزارت نیرورو، صحیح است؟ کدام مورد در خصوص تصویر روبه   -16

 ( فقط عدد صفر، قابل درج است. 1

 ( کاراکترهای نوشته شده، رمز عبور هستند.2

 ( تعداد کاراکترهای قابل درج، نشان داده شده است. 3

 غیرقابل تشخیص برای سیستم هستند. ( کاراکترهای نوشته شده، به زبانی  4

 2پاسخ صحیح : گزینه 

  Password  Loginآنچه که در تصویر مربوط به این سوال نشان داده شده مربوط به پنجره ورود به سیتم عامل هست که برای درج کلید رمز عبور یا  

همیت رمز؛متن ویا کاراکترهای درج شده در داخل کادر بصورت دایره های سیه رنگ کوچک نشان داده می شوند تا قابل  به کار می رود که به دلیل ا

 تشخیص و سوء استفاده احتمالی  توسط دیگران نباشد.

 اینجا کلیک نمایید.  icdlبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس فناوری اطالعات و مهارت های هفتگانه  
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 ایران عرضه مرجع نمونه   

 سواالت آزمون های استخدامی

 

   استخدامیمحصول  کامل خرید بسته برای 

 کلیک نمایید. اینجا  ICDLسواالت درس مهارت های هفتگانه  
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تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت 

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری شده است 
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