سواالت عملی فنی و حرفه ایICDL2
نمونه سوال عملی ( شماره یک)
 .1از برنامه ماشین حساب یک میانبر در دسک تاپ ایجاد نمایید
 .2شکل آیکن  my computerرا به شکل آیکن  my documentدر آورید.
 .3اندازه آیکن دسکتاپ را بزرگتر کرده سپس به حالت قبل برگردانید.
 .4آیکن های دسک تاپ را مخفی نمایید.
 .5ماوس خود را به صورت  single clickدر آورید
 .6یک فایل متنی ایجاد کرده سپس آن را مخفی کرده طوریکه از دید کاربر مخفی بماند.
 .7سایت فنی و حرفه ای را به عنوان سایت صفحه خانگی بصورت همیشگی قرار دهید
 .8سایتهایی را که اخیرا مشاهده شده است را نمایش دهید.
 .9امنیت سایتهای نامطئن را در حد باال قرار دهید.
 .11یک ایمیل به آدرس پستی  faranak.manafzadeh@gmail.comارسال نموده و اولویت ارسال را در حد باال
قرار دهید.
نمونه سوال عملی (شماره دو)
 .1خطاهای موجود در درایو  :Eرا بصورت اتوماتیک  fix fileبررسی نمایید.
 .2تنظیمات سطل بازیافت را به صورتی اعمال نمایید که ظریفت آن  %25و به هنگام حذف فایل یا پوشه از ما تائید نخواهد.
 .3یک نقاشی کشیده و ذخیره کرده و به عنوان پس زمینه مرکزی در دسک تاپ قرار دهید.
 .4پنجره های باز دسک تاپ را بصورت آبشاری مرتب نمایید.
 .5آیکنهای دسک تاپ را به گونه ای تنظیم نمایید که نتوانند کشیده و رها شوند.
 .6آیکنهای دسک تاپ را به نوار کار اضافه نمایید.

 .7ظرفیت درایو  :Cاز نظر پر و خالی بودن بررسی کرده و بر چسب آن را تغییر داده.
 .8سیستم خود را طوری تنظیم نمایید که فایلها و پوشه های مخفی نشان داده شوند.
 .9سایت  www.tebyan.netرا به فهرست نشانه ها اضافه نمایید.
 .11نامه های دریافتی را مارک دار ناخوانده نمایید.
 .11آدرس پستی سه تن از دوستانتان را به کتابچه آدرس اضافه نمایید.
 .12یک پوشه با نام  senderایجاد کرده و نامه های ارسالی را به آن انتقال دهید.
نمونه سواالت عملی (شماره سه)
 .1سطل بازیافت را خالی کنید.
 .2با استفاده از دستور فرمت مراحل ایجاد راه اندازی سیستم را برای درایو( ):Aفالپی دیسک نمایش دهید.
 .3فایلی با نام ( )SETVER.EXEجستجو کرده تاریخ و زمان ایجاد آن را گزارش دهید.
 .4برنامه  word padرا اجرا کرده متنی را تایپ کرده با ترازبندی وسط با سایز  18و رنگقرمز و حاشیه های کاغذ بصورت
افقی و سند را به چاپ برسانید.
 .5آدرس پستی  sana@gmail.comرا به کتابچه آدرس اضافه نمایید.
 .6یک ایمیل بصورت محرمانه به آدرس پستی  k.sam@yahoo.comارسال نموده و اولویت ارسال نامه را در حد پایین
قرار دهید.
 .7سوابق اینترنتی را حذف کرده و آن را به  3روز تنظیم نمایید.
 )IE( .8را طوری تنظیم نمایید که هرگز فایل زاید نگیرد.
نمونه سواالت عملی ) شماره چهار)
 .1یک پوشه با نام ( )MOONدر دسک تاپ ایجاد کنید آن را حذف کرده و دوباره بازیابی کنید.
 .2یک فایل متنی با نام خودتان در دسک تاپ ایجاد کرده و یک ایکن مناسب برای آن انتخاب نماید.

 .3رنگ پس زمینه دسک تاپ را عوض نمایید.
 .4محافظ صفحه نمایش را به  3دقیقه تنظیم نمایید.و طوری تنظیم نمایید که به هنگام محافظت متن in the name of
 godرا نمایش دهد.
 .5آیکن ساعت را از روی نوار کار بردارید.
 1 .6آیکن ارتباطی با نام خودتان و با شماره اتصال به شبکه  9711114ایجاد نمایید.
 .7از بارگذاری تصویر در  IEجلوگیری نمایید.
 .8فایلهای موقت را در اینترنت حذف نمایید.
 .9یک ایمیل به آدرس پستی  mona@yahoo.comارسال نمایید
 .11یک امضای خودکار ایجاد کرده و به انتهای نامه تان درج نمایید.
نمونه سواالت عملی (شماره پنج)
 .1یک  shortcutاز ماشین حساب در  desktopایجاد نمایید.
 .2بر چسب درایو  :cرا به  miladتغییر نام دهید.
 .3چهار پوشه از  my documentبدلخواه انتخاب و به درایو  :dکپی نمایید.
 .4کلیه فایلهای با پسوند ( )HTMLدر درایو  :Cجستجو نمایید.
 .5نوار آدرس پنجره  my computerرا غیر فعال نمایید.
 .6درایو  :cرا بر اساس جزئیات تنظیم نمائید و محتوای ان را بر اساس سایز مرتب نمایید.
 .7سایت ( )www.irantvto.comرا در  favoritesاضافه نمایید.
 .8فایلهای موقت در اینترنت را حذف نمایید.
 .9سایتهای نامطئن را در سطح باال قرار داده و دوباره به حالت پیش فرض برگدانید.

 .11نوار وضعیت را در ( )IEمخفی کرده و دوباره فعال سازید.
 .11ازبارگذاری تصاویر در ( )IEجلوگیری کنید.
نمونه سواالت عملی (شماره شش)
 .1یک ()imgeبا پسوند ()BMPدر درایو( )Dدرست کنید
 .2تصویر زمینه راطوری تنظیم کنیدکه دروسط دسکتاپ قرارگیردونوار کاراطراف تصویربه رنگ سیاه باشد
 .3نوار taskbarرابه باالی ( )desktopببرید وموقع اشاره روی ان نمایان شده ودرحالت دیگر مخفی شود
 .4محل نصب برنامه ها رانشان دهید
 .5صندوق بازیافت راطوری تنظیم نمائیدکه موقع ( )DELETEکردن به سطل اشغال نرود
 )oE( .6را طوری تنظیم نمائید که نامه های حذف شده به هنگام خارج شدن از پست الکترونیکی خالی شودودردریافت
وارسال نامه ازما( )passwordبخواهد.
 .7برروی نامه تان بیرق گذاری کنید
نمونه سواالت عملی (شماره هفت)
 .1درایو  :Cرا از طریق  RUNاجرا کنید.
 .2از راهنمای ویندوز در مورد ( )CONTOROLPANELراهنمایی بگیرید.
 .3سایت  www.yahoo.comرا به عنوان یک پس زمینه ( )WEBدر دسک تاپ قرار دهید.
 .4کلیه فایلهایی با پسوند  EXEکه شش حرفی بوده و حرف دوم آن با  Bشروع می شود و طی دو هفته گذشته و با
ظرفیت حداقل ( )MB1در درایو ( ):Cجستجو نمائید و عمل جستجو را ذخیره کنید.
 .5رنگ  TOOLTIPرا عوض کنید.
 .6قسمت سخت افزاری کامپیوتر خود را نمایش دهید.

 .7کلیه فایلهای زاید اینترنتی را حذف نمائید.
 .8شبکه محلی از امنیت باالیی برخوردار شود.
 .9یک ایمیل به آدرس پستی  ali.noor@yahoo.comارسال و رونوشت مخفی نامه را به آدرس پستی
 saman@yahoo.comارسال و به همراه یک فایل ضمیمه نمایید طوریکه ارسال نامه از اولویت باالیی برخوردار شود.
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یک امضای خودکار با نام  ALI ALAVIایجاد کرده و به انتهای ایمیلتان درج نمائید.

نمونه سواالت عملی (شماره هشت)
 .1یک چاپگر با نام ( )EPSON EPL5000ایجاد کرده و نحوه عمل چاپ را متوقف سازید.
 .2از درایو  :Dیک نسخه پشتیبان تهیه کرده و در درایو  :Eذخیره نمایید.
 .3ماوس را به افراد چپ دست تنظیم نمایید.و سپس به حالت اولیه برگردانید.
 .4زبان فرانسه را به سیستم خود اضافه نمایید.
 .5سیستم خود را طوری تنظیم نمایید که بعد از  45دقیقه کار نکردن با سیستم هارد دیسک خاموش شود و مانیتور هرگز
خاموش نشود.
 .6یک پوشه حاوی چند تصویر را فشرده ساخته و برای باز کردن آن رمز  111را دهید .سپس از حالتفشرده بودن خارج
نمائید.
 .7فرمها را در اینترنت حذف کنید.
 .8نسخه اینترنتان را نمایش دهید.
 .9صفحه خانگی را سایت پیش فرض ماکروسافت قرار دهید.
 .11به کلیه نامه های ارسال شده پاسخ دهید.
 .11یک امضای خودکار ایجاد کرده و به انتهای نامه اضافه کنید.

نمونه سواالت عملی (شماره نه)
 .1یک  short cutاز طریق  my documentایجاد کرده و در درایو  cذخیره نمایید.
 .2کاری کنید که در IEاز بارگذاری تصاویر جلوگیری شود.
 .3سایت www.sanjesh.orgرا در  IEسایت همیشگی قرار دهید.
 .4آیکن  my pictureرا از طریق  runاجرا نمایید.
 .5قسمت سخت افزار کامپیوتر خود را نشان دهید و نام کاربر ریجستری خود را نشان دهید.
 .6یک پوشه با نام خود ایجاد کرده و فشرده ساخته و برای باز کردن آن رمز عبور دهید.
 .7سایت  www.raja.irرا به عنوان سایتهای مطلوب و مورد عالقه اضافه نمایید.
 .8از طریق یک ویرایشگر کلمه به نام خدا را نوشته و در درایو  :Eبا نام خودتان ذخیره نمایید.
 .9از طریق جستجوگر تمام فایلهایکه  6کاراکتر بوده و حرف دوم آن با  Bشروع می شود را در درایو  :Dجستجو کرده و در
دسکتاپ ذخیره نمایید.
 .11دو آدرس پستی را به دلخواه با موضوع آزمایش از طریق  OEارسال نمایید.
نمونه سواالت عملی (شماره ده)
 .1یک  imageبا پسوند  BMPدر درایو  :Dبا نام خودتان ایجاد کنید.
 .2تصویر زمینه را طوری تنظیم کنید که در وسط  desktopقرار گیرد و نوار اطراف تصویر به رنگ سیاه باشد.
 .3نوار  TASK BARرا باالی  desktopبرده و موقع اشاره روی آن نمایش داده شود و در حالت دیگر مخفی شود.
 .4محل نصب برنامه ها را نمایش دهید.
 .5صندوق بازیافت را طوری تنظیم نمایید که موقع حذف کردن پوشه یا فایل به سطل آشغال نرود.
 .6یک ایمیل به آدرس پستی  saba@yahoo.comارسال کرده با موضوع آزمایش آن را طوری تنظیم نمایید که در
دریافت و ارسال نامه از ما  passwordبخواهد و نامه تان را بیرق گذاری نمایید.

 .7در قسمت متن ایمیلتان متن سوال  6را تایپ رده و یک پوشه با نام خودتان ایجاد کرده نامه را به آن کپی کنید.
 .8سایت  www.irantvto.comرا به لیست مطلوب و مورد عالقه اضافه نمایید.
 .9در  IEدکمه  copy,cutواقع در نوار ابزار را فعال کنید
 .11یک  contactجدید از طریق  dial upایجاد کنید.

