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بسازیدdial upاینترنتی با کارت اینترنت زیر به روش connectionیک -1

براي اتصال connectionمی باشد یک 9719722شماره اینترنت هوشمند اردکان -2

به اینترنت هوشمند بسازید

3-historyمرورگرinternet explorer روز تنظیم کنید22خود را روي

4-history مرورگرinternet explorerخود را پاك سازي کنید

را org.sanjesh.wwwخود سایت internet explorerمرورگر favoritesبه -5

اضافه کنید

www.google.comمرورگرخود را روي سایتhome pageصفحه خانگی یا -6

 .تنظیم نمایید

کنیدsaveکاملسایتی را باز کرده وآن را به صورت-7

ذخیره کنیدفقط به صورت متنصفحه اینترنتی باز شده فعلی را -8

ذخیره کنیدفرمت آرشیوسایتی را باز کرده و به صورت -9

آن را ذخیره کنیدhtmlفقط صفحه سایتی را باز کرده و -10

آن را مشاهده کنیدsourceسایت یاهو را باز کرده و -11

کنید saveن سایت را در کامپیوتر خود آسایتی را باز کرده و چند عکس -12

قرار desktopسایتی را باز کرده و یکی از عکس هاي آن را به عنوان پشت زمینه -13

دهید

پیوندهاي سایتی را که باز کرده اید کپی کنیدیکی از urlآدرس -14

دوست خود ایمیل کنیدتی را که در حال بازدید هستید بهیکی از عکس هاي سای-15

چند موتور جستجو نام ببرید-16

ساعته10کارت اینترنت شرکت پیشگامان کویر یزد 
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چیست؟موارد زیر در موتورهاي جستجوکاربرد -17

  ˜: ف   :( )ق       :*و       "":ه        -:د      :+ج     OR:ب     AND:الف
    site:چ    filetype:ح

خود را به طور کامل پاك کنیدinternet explorerمرورگرtempفایل هاي -18

خود را به طور کامل پاکسازي کنیدinternet explorerکوکی هاي مرورگر -19

از چه قسمت هایی html.index/ir.bafroonews.www://httpسایت -20

تشکیل شده است؟

سایت هایی را که قبال مشاهده کرده اید باز کنیدhistoryبا استفاده از -21

چگونه انجام می شود؟dialupطات براي ارتباproxyتنظیمات -22

 .یک آدرس پست الکترونیک مثال بزنید و آن را تحلیل کنید-23

موارد زیر چه کاربردي دارد؟Yahoo Mailدر -24

drafts)ه     spam)د    trash)ج     sent)ب     inbox)الف

در سایت یاهو بسازیددلخواهیک پست الکترونیکی با آدرس -25

بفرستید به طوري که com.yahoo@rezaو com.yahoo@aliیک ایمیل به -26

com.yahoo@ali متوجه نشود که برايcom.yahoo@reza هم ایمیل فرستاده

.ایم

ه این ایمیل یک عکس از یک ایمیل بفرستید و همراcom.yahoo@aliبراي -27

 .ضمیمه کنیدبراي وي خودتان 

 .رابدهیدcom.yahoo@aliجواب نامه -28

 .را براي دیگران بفرستیدبراي شما فرستاده استcom.yahoo@aliنامه اي که -29

براي شما فرستاده است را پاك کنیدcom.yahoo@aliکهنامه اي -30

 .دوتن از دوستان خود را اضافه کنیدیاهو میل خود آدرس ایمیل Contactsبه -31

کامپیوتر خود :dدر درایو وجود دارند، favoritesکلیه سایت هایی را که در -32

 .ذخیره کنید
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به کامپیوتر دیگري انتقال وجود دارند  favoritesکلیه سایت هایی را که در -33

 .دهید

در زمانی که یک لینک یا آدرسی را می خواهید باز کنید آیا مرورگر آن لینک "-34

" ً به روز آوري نماید یا نه ؟ در کجا تنظیم می شود؟یا صفحه را مجددا

قابل بازدید internet optionفایل هایی که دانلود شده اند در کدام قسمت -35

است؟

انید دانلود فایلها یا فونتها توسط می توinternet optionدر کدام قسمت از -36

 ؟مرورگر را مجاز یا غیرمجاز تعریف نمایید

اضافه کنیدfavoritesسایت هاي زیر را به صورت زیر به -37

آموزشی

خبري

بزرگنمایی را روي سایتی که در حال بازدید آن هستید انجام با صفحه کلید عمل -38

 .دهید

با صفحه کلید عمل کوچکنمایی را روي سایتی که در حال بازدید آن هستید -39

 .انجام دهید

جاري را ببندیدtabبه کمک صفحه کلید - 40

جدیدي باز کنیدtabبه کمک صفحه کلید -41

ي را که اخیرا بسته اید دوباره باز کنیدtabبه کمک صفحه کلید -42

رنگ متون سایت را به آبی و همچنین رنگ پشت زمینه را به قرمز تغییر دهید-43

www.sanjesh.org
www.azmoon.org
www.shabake.com 

www.farsnews.ir
www.asriran.com 
www.ardakannews.ir 
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44-IE را به گونه اي تنظیم نمایید که در هنگام باز کردن سایت عکس هاي آن سایت 

 .نمایش داده نشود

 .غیر فعال کنیدIEرا در مرورگر auto completeویژگی -45

خود را عوض کنیدYahoo Mailتم  -46

47-Yahoo Mail خود را به گونه اي تنظیم نمایید که تا هفته آینده ایمیل هاي

.جواب دھدبھ طور اتوماتیک " با سالم من این ھفتھ مسافرتم"   دریافتی را با متن 

٤٨- Yahoo Mailکه پایین همه ایمیل هاي ارسالی خود را به گونه اي تنظیم نمایید

راهنمایی (را به طور اتوماتیک قرار دهد")مثال علی(نام شما-در پناه حق"شما متن 

 )تنظیم نماییدmail optionsرا در قسمت signatureگزینه باید 

49-Yahoo Mailد یم نماییـــ ه اي تنظـــ ه گونـــ ـــود را بـــ ـــهخ اي  ک ـــل هـــ ایمی

com.yahoo@aliرا دریافت ننماید. 

رمز ایمیلی را که در یاهو ساخته اید تغییر دهید-50

 .خارج شویدYahoo Mail ایمیل خود در پنل مدیریت از -51

را خالی کنیدYahoo Mailدر spamپوشه -52

 .را خالی کنیدYahoo Mailدر trashپوشه -53

54- Yahoo Mail در قسمت خود را به گونه اي تنظیم نمایید که ایمیل هاي ارسالی

 sent ذخیره نشوند. 

کدام روش ها در اردکان قابل (روش هاي اتصال به اینترنت در ایران را نام ببرید؟-55

 )استفاده است؟

تومانی همراه اول را با کارت 2000یک کارت شارژ ir.ardakan.wwwاز سایت -56

 :بانکی فرضی زیر خریداري کنید
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پرداخت ir.ardakan.wwwقبض تلفن با مشخصات زیر را با استفاده از سایت-57

نمایید؟

 0001748570710:شناسه قبض

0000005610458:شناسه پرداخت

ریال56000:پرداختمبلغ قابل 

از طریـــق ســـایت بـــا مشخصـــات زیـــر بـــراي هفتـــه آینـــده یـــک بلـــیط قطـــار -58

ir.ardakan.wwwخریداري نمایید

مانده حساب کارت  بانک ملی خود را از طریق سایت بانک ملی به آدرس -59

ir.bmi.wwwمشاهده کنید. 

پرداخت ir.bmi.wwwقبض تلفن با مشخصات زیر را با استفاده از سایت-60

نمایید؟



٦  

 0001748570710:شناسه قبض

 0000005610458:شناسه پرداخت

ریال56000:مبلغ قابل پرداخت

بانک ملت عضو شوید در صورتی که حساب بانک ملت دارید در باشگاه مشتریان -61

و از مزایاي آن استفاده نمایید

مزایاي عضویت در این باشگاه را می دانید؟

نیز م افزار همراه بانکی به اینترنت ندارید و همچنین نردر صورتی که دسترس-62

و همچنین امکان اینکه از منزل بیرون بروید و کارت شارژخریداري کنید ندارید 

(! را امتحان کنید*٧٣٣#(؟راه دیگری وجود دارد؟ ندارید چه می کنید

ندارید و یا احیانا نمی یا ورود به محیط کاربري در هیچ سایتی امکان ثبت نام -63

خود شوید مشکل از کجاست؟Yahoo Mailتوانید وارد 


