
 کدام گزینه قابلیت انجام توسط دستگاههای خود پرداز را ندارد؟ (۱

 پرداخت قبوض -۱

 انتقال وجه -۲

 خرید شارژ سیم کارت -۳

  ☑ افتتاح حساب -۴

  

 به افرادی که بدونه اجازه به صورت غیر مجاز وارد سایت ها می شوند چه می گویند؟ (۲

 اخالل گر -۱

 جاسوس -۲

  ☑ هکر -۳

 برنامه نویس حرفه ای -۴

  

 نمونه سواالت شهروند الکترونیک فنی حرفه ای با جواب

  

 بر روی کامپیتر شما انجام می دهد؟ Pausing Dvd player  کدام یک کاری مشابه ۷در ویندوز  (۴

۱- Restart 

2- Sleep ☑  

۳- Shut down 

4- Log off 

  

 است.……امنیت به معنی  (۵



 رمز گشایی -۱

 رمز گذاری -۲

 دسترسی محدود در زمان های خاص -۳

  ☑ ۳و  ۲موارد  -۴

  

 می باشد …… cut کلید معادل برش یا (۶

۱- Ctrl + X ☑  

۲- Ctrl + C 

3- Alt + B 

4- Ctrl + V 

  

 دانلود کتاب شهروند الکترونیک فنی حرفه ای

  

 از طریق فراپیوندهای برخی سایت ها کاربر را به سایتهای حاوی مطالب مورد نظر متصل میکند؟ (۷

 موتور جستجو -۱

 وب سایت -۲

 لینگ -۳

  ☑ پست الکترنیک -۴

  

 کدام گزینه در مورد حافظه اصلی صحیح می باشد؟ (۸

 می باشد Hard Disk حافظه موقتی بوده و از انواع آن -۱



 می باشد Cd ئمی بوده و از انواع آنحافظه ای دا -۲

 می باشد Ram حافظه دائمی بوده و از انواع آن -۳

  ☑ می باشد Ram حافظه موقتی بوده و از انواع آن -۴

  

 کدام یک از موارد زیر جز زمینه های الزم برای تجارت الکترونیک نیست؟ (۹

 قوانین گمرکی، مالیاتی و بانکداری الکترونیکی -۱

 تم بانکی روان و دقیقیک سیس -۲

  ☑ استفاده از دستگاه های خود پرداز -۳

 محافظت از اطالعات افراد از جمله رمز عبور کارت اعتباری -۴

  

 دانلود رایگان نمونه سواالت شهروند الکترونیک فنی و حرفه ای

  

 برای خروج ار ایمیل کدام گزینه صحیح میباشد؟ (۱۱

۱- Sign up 

2- sign in 

3- Sign out ☑  

۴- Dial 

  

 :مهم ترین وجه تمایز انان و کامپیوتر  (۱۱

 انجام محاسبات -۱

 تکرار دستورالعمل -۲



  ☑ خالقیت و ابتکار -۳

 داشتن حافظه -۴

  

۱۲) hacker چیست؟> 

  ☑ نفوذگر -1

 پیام تبلیغاتی -۲

 پیام ناخواسته -۳

 گیرنده نامه -۴

  

 دانلود رایگان کتاب شهروند الکترونیک فنی حرفه ای

  

 برای بازگشت به صفحه مشاهده شده بعدی از کدام دکمه استفاده می کنیم؟ (۱۳

۱- Up 

2- Back 

3- Down 

4- Forward ☑  

  

 کدام یک از سایت های زیر از فروشگاه های اینترنتی در خرید و فروش اجناس دست دوم می باشد؟ (۱۴

۱- Ebay ☑  

۲- Amazon 

3- Jam jam 



4- Shop 

  

 کدام گزینه به عنوان یک دستگاه خروجی اطالعات عمل میکند؟ (۱۵

۱- Keyboard 

2- Joystick 

3- Light pen 

4- Printer ☑  

  

 جزوه شهروند الکترونیک فنی حرفه ای

  

 جزئ کدام دسته از رایانه می باشند؟ IBM360-IBM370 رایانه های (۱۶

۱- Micro 

2- Main ☑  

۳- Mini 

4- Super 

  

 در یک آدرس پستی جدید جواب پاسخ سوال محرمانه باید حداقل چند کاراکتر باشد؟ (۱۷

۱- ۶ 

۲-۴ ☑  

۳- ۸ 

۴- ۱۱ 



  

 صحیص می باشد؟ Dvd کدام گزینه در مورد (۱۸

 می باشد Cd ظرفیت آن چندین برابر -۱

 می باشد Digital Video Disk سر نام عبارت -۲

 عنوان حافظه کمکی استفاده می شود به -۳

  ☑ همه موارد -۴

  

 نمونه سوال شهروند الکترونیک فنی و حرفه ای

  

 کدام یک از گزینه های زیر جزء دستگاه های ورودی است؟ (۱۹

 پرینتر -۱

  ☑ اسکنر -۲

 مانیتور -۳

 موددم -۴

 


