
  
  
 
 

  
 
 
 

      
  

  
  

   تاريخچة رايانه
به اختصار فاوا  (Information and Communication Technologies)ارتباطات  و اطالعات فناوري عصر توان مي را حاضر عصر
  .ناميد
 .است رايانه تحول در عصر حاضر، ساز زمينه

. هاي ارتباطي است ها در سامانه ارتباط و انتقال دادهة هاي پيشرفته، نحو تمام فناوري ةبرگيرندارتباطات عبارتي كلي در و اطالعات فناوري
هاي استفاده  مخابراتي، اينترنت و همچنين برنامه ةمخابراتي، چندين كامپيوتر مرتبط با هم و متصل به شبك ةتواند يك شبك اين سامانه مي

 .ها باشد شده در آن

 .كنند مي استفاده خود كاركنان توانمندسازي رايانه براي آموزش از كشاورزي و صنعتي خدماتي، مؤسسات و ها امروزه، سازمان

گويند  انداز مي به اين نقشه و برنامه، سند چشم. دارد حركت مسير ةنقش تعيين و ريزي برنامه به نياز خود اهداف پيشبرد براي كشوري هر
 .هاي كشور بايد بر اساس آن چيده شود كه تمام فعاليت

توانيم با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به اقتصاد دانـش بنيـان    توليد علم و دانش در جامعه است و مي ةبنيان بر پاي اقتصاد دانش
  .دست پيدا كنيم

 ةحـوز  در انسـاني  منابع ةتوسع ريزي برنامه و نيازسنجي جامعه، ديجيتالي سواد و عمومي آگاهي افزايش انداز كشورمان به چشم سند در
 .است پذير امكان پرورش و آموزش طريق از آن تحقق كه است شده تأكيد فناوري اطالعات

 .هاي خالء بود ويژگي بارز نسل اول رايانه، استفاده از المپ

 .ترانزيستور باعث ايجاد نسل دوم از رايانه شدساخت 

 .در نسل سوم رايانه، از مدارات مجتمع استفاده شد

 .اختراع ريزپردازنده باعث ايجاد نسل چهارم رايانه شد

  .ويژگي بارز نسل پنجم رايانه، هوش مصنوعي است
  نوآوري و اختراعات/ الهام از طبيعت 

آوردن فناوري و حل مسائل فني مهندسي الهام  طبيعت و موجودات زنده براي ابداع، اختراع، پديد به علمي كه از سازوكارها و ساختارهاي
  .گويند مي  (Bionic)گيرد، بيونيكمي

 يسـامانه  اي و بهبـود رايانـه  هايشبكه مسيريابي ةغذا ايجاد شده است، در زمين كردن پيدا براي ها مورچه الگوريتمي كه براساس رفتار
 .شهري كاربرد داردو نقل  حمل

 .ي واقعي آن را بسازدشود، نمونه تواند براساس طرح سه بعدي كه به آن داده مي چاپگر سه بعدي مي

هاي هوشمند؛ نمونـه هاي واقعيت مجازي، كالهساعت هوشمند، عينك. مختلف وجود دارند كاربردهاي با پوشيدني هايرايانه انواع امروزه
 .ندها هستهايي از اين رايانه

Livescribeتوان بعد از ضـبط كـردن بـه كـل     برداري است و مي ، خودكار هوشمند است و داراي قابليت ضبط صدا در هنگام يادداشت
 .فايل صوتي دسترسي داشت

1 كليات
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ارزيـابي   گـران مسـئله   ها و شرايط انجام پروژه از شروع تا پايان پـروژه را تحليـل  نيازمندي ةافزاري، كار تجزي هاي نرم در ساخت سامانه
 معموالً داده پايگاه شود كه طراح اطالعات از پايگاه داده استفاده مي ةبراي ذخير. دهند نويسان، كار كدنويسي را انجام مي برنامه. كنند مي

محتواي  ةتهيرا كاربران گرافيك و ... ها و  ها، كليپ كارهاي گرافيكي اعم از عكس ةكلي. كنند فعاليت مي اي، حرفه نويسان برنامه نظر تحت
ي كـاربران عمـومي رايانـه صـورت     وسـيله  هرگونه ثبت و صدور كـارت بـه  . موردنظر براي سامانه را كاربران توليد محتوا بر عهده دارند

 .گيرد مي

  :اي عبارتند از هاي رايانه ي شبكهمشاغل حوزه
  شبكه تكنسين كمك و شبكه راهبر
  شبكه تجهيزات ساز پياده و نصاب

  سرپرست شبكه كمك و شبكه سرپرست
  تعميركار شبكه و ياب عيب

طراحي صـفحات وب   -عامل و مديريت شبكه  سيستم -ها  ارتباط داده -امنيت شبكه  -ها  امنيت داده: فناوري اطالعات و ارتباطات شامل
  .باشد مي... ها و  تجزيه و تحليل سيستم - ذخيره و بازيابي اطالعات - ها پايگاه داده -سازي پيشرفته  برنامه –

 .شود گفته مي User Friendlyگاه، اصطالحاً  كاربرپسند يك وب به ظاهر
 

  

  :گزينة درست را انتخاب كنيد    

  كند؟ ها و شرايط انجام پروژه از شروع تا پايان پروژه را ارزيابي مي ي نيازمنديافزاري فروش بليط، چه شغلي، كار تجزيه نرم ةدر ساخت سامان - 1
 داده پايگاه طراح) 2    نويس واسط كاربري برنامه) 1

  كاربر توليد محتوا) 4    مسئله گر تحليل) 3
  گيرد؟ ي چه كاربراني صورت ميوسيله ها و صدور كارت براي كاركنان به افزاري نمايشگاه كتاب، ثبت شركت ي نرمدر سامانه - 2

 عامل  انداز سيستم كاربران راه) 2    كاربران عمومي رايانه) 1

  كاربران توليد محتوا) 4  عامل كاربران كمك پشتيبان سيستم) 3
ي آن وجو وجود داشته باشد، پروژه گيري و جست كه امكان گزارش طوري آموزان مدرسه را ذخيره كنيم، به خواهيم كل اطالعات دانش مي - 3

  را بهتر است چه كسي انجام دهد؟
 نويس واسط كاربري برنامه) 2    گرافيك كاربر) 1

  گر پروژه تحليل) 4    ح پايگاه دادهطرا) 3
  ؟نيستاي  هاي رايانه ي شبكهحوزهكدام گزينه از مشاغل  - 4

 كمك تكنسين شبكه) 2    راهبر شبكه) 1

  كمك پشتيبان شبكه) 4    ياب و تعميركار شبكه عيب) 3
  افزار است؟ ي نرمكدام مشاغل در حوزه - 5

 مونتاژكار رايانه) 2    عامل انداز سيستم راه) 1

  هاي ورودي و خروجي پشتيبان دستگاه) 4    شبكه راهبر) 3
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  كليات: 1 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش   دانش فني پايه

       

  :جاهاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد              

  .است. . . ويژگي بارز نسل پنجم رايانه  - 6
گويند كـه تمـام    مي.  . .به اين نقشه و برنامه، . دارد حركت مسير ةنقش تعيين و ريزيبرنامه به نياز خود اهداف پيشبرد براي هر كشوري - 7

 .شود هاي كشور بايد بر اساس آن چيده  فعاليت

  .ناميد. . .  توان، عصر مي را حاضر عصر - 8
       

  :هاي زير را مشخص كنيد صحيح يا غلط بودن سوال                          

      .ساز تحولِ جديد در عصر حاضر رايانه است زمينه - 9
ي ي منابع انسـاني در حـوزه  ريزي توسعه انداز ايران، به افزايش آگاهي عمومي و سواد ديجيتالي جامعه، نيازسنجي و برنامه در سند چشم -10

     .فناوري اطالعات تأكيد شده است

     .شمارش از آن كمك گرفت، چوب خط بود اي كه بشر در زمينة اولين وسيله -11

     .شود استفاده از فناوري اطالعات حاصل مي ةبنيان فقط بر پاي اقتصاد دانش -12

13- Livescribe  عينك واقعيت مجازي است.    
       

  :زير پاسخ كوتاه دهيداالت ؤسبه               

به علمي كه از سازوكارها و ساختارهاي طبيعت و موجودات زنده براي ابداع، اختراع، پديدآوردن فناوري و حـل مسـائل فنـي مهندسـي      -14
  گويند؟ گيرد، چه مي الهام مي

 ي واقعي آن را بسازد؟شود، نمونه تواند براساس طرح سه بعدي كه به آن داده مي ميكدام وسيله  -15

 ساخت ترانزيستور باعث ايجاد كدام نسل از رايانه شد؟ -16

 اي كاربرد دارد؟  غذا ايجاد شده است، در چه زمينه كردن پيدا براي ها مورچه الگوريتمي كه براساس رفتار -17

 شود؟  گاه، اصطالحاً چه ناميده مي كاربرپسند يك وب ظاهر -18
    

  :زير پاسخ كامل دهيداالت ؤسبه               

  .پوشيدني را تعريف كنيد ةرايان -19
 .خودكار هوشمند را تعريف كنيد -20

21- E-Skin چيست؟ 

 .هاي رايانه را بگوييد يك از نسل ويژگي بارز هر -22

 .رايانه به طور مختصر توضيح دهيد ةدر خصوص مشاغل حوز -23

 ؟

 ؟

 ؟
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  مباني رايانه/ ارگونومي 
  .است كار قانون معناي به لغت در ارگونومي
  .است انسان رواني و جسمي هاي توانايي با كار شرايط و ابزار محيط، سازگاري و تطابق مفهوم به عمل در ارگونومي

 كيفيـت  بهبـود  و شـغلي  رضـايت  ميزان ايشافز خستگي، كاهش كارايي، افزايش شود، رعايت منزل و كار محيط در ارگونومي نكات اگر
  .شود مي حاصل زندگي

  .شود مي گفته رونيكيتالك زمغ ،)Computer( رايانه به
 و محاسـباتي  عمليـات  توانـد  مـي  و شـده  تشكيل الكترومكانيكي و الكترونيكي اجزاي تركيب از كه است ريزي برنامه قابل ماشيني رايانه
  .دهد انجام باال دقت و زياد سرعت با را منطقي
  .شود مي گفته» Program« يا »برنامه« آن به كه كنند مي كار دستوراتي مجموعه براساس ها رايانه
 يـا  نموده ذخيره را نتيجه و داده انجام را خاصي هاي پردازش ها دستورالعمل از اي دنباله براساس ها، ورودي دريافت از پس تواند مي رايانه

  .بفرستد خروجي به
 بـه  حقيقـت  در. شـود  مـي  گفته) Data( داده شود، مي ارسال رايانه به ورودي عنوان به و عمليات انجام از پيش كه موردنياز ةلياو مواد به

  .آموز دانش يك ةكارنام در موجود هاي نمره مثل شود، مي گفته داده نشده انجام ها آن روي پردازش هنوز كه ها ورودي از اي مجموعه
 هـا،  داده سـازي  مرتـب  مثـل  ،گـوييم  مي) Process( پردازش شود، مي انجام خروجي به ورودي تبديل براي كه عمليات از اي مجموعه به

  .محاسبات انجام يا و داده جستجوي
  .آموز دانش ةرتب و معدل مثل ،گوييم مي) Information( اطالعات را پردازش اثر در شده توليد خروجي

 گفتـه ) System( سيسـتم  يـا  سامانه كنند، مي كار هم هماهنگيِ با و مشترك هدفيك  به رسيدن براي كه هدفمندي اجزاي مجموعه به
  .شود مي
  :شوند مي تقسيم ذيل شرح به دسته چهار به ها رايانه سرعت، و بزرگي پردازش، قدرت لحاظ از
 مثـل  هايي پروژه در و دارند اي ادهالع فوق توانايي و سرعت پردازش، قدرت كه هستند كامپيوترهايي): Super Computer( ابررايانه. 1

 كـه  هسـتند  جهـان  در اسـتراتژيك  تجهيـزات  نـوع  از ها ابررايانه واقع در.  شوند مي استفاده فضايي و نظامي امور و جوي اوضاع بيني پيش
  .شوند مي استفاده تحقيقاتي و علمي بزرگ بسيار هاي پروژه در و دارند زيادي العاده فوق پردازش قدرت و حافظه امكانات،

 حجـم  كـه  مـواردي  در و انـد  شـده  طراحي سنگين و پيچيده بسيار محاسبات براي): Mainframe Computers( بزرگ هاي رايانه. 2
  . شهر يك شهروندان تلفن و برق و آب به مربوط اطالعات پردازش مثل ،روند مي كار به است زياد بسيار اطالعات

 شـبكه  محـيط  در و اسـت  زياد نسبتاً پردازش مورد هاي داده حجم كه روند مي كار به مواردي رد): Minicomputers( كوچك هاي رايانه. 3
 ميانـه  هـاي  رايانـه  ،Minicomputer جديـد  نـام . آورد وجـود  به تر بزرگ اي شبكه بزرگ، ةرايان يك به كوچك ةرايان چند اتصال با توان مي

)Midrange (است.  

2 مفاهيم و ها كميت
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  ها و مفاهيم كميت: 2 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش   دانش فني پايه

 برابـري  قبل هاي نسل بزرگ هاي رايانه با ها آن پردازش قدرت و شوند مي ساخته ريزپردازنده براساس): Microcomputers( ها ريزرايانه. 4
 دسـتيار  ،Notebook يا) Laptop كيفي ،)Desktop( روميزي انواع شامل )Personal Computer) PC يا شخصي كامپيوترهاي. كند مي

  .باشند مي Smartphone و Tablet PC يا) PDA=Personal Digital Assistant Computers( شخصي ديجيتالي

   افزار سخت
  .شود مي گفته) Hardware( افزار سخت رايانه، الكترومكانيكي و الكترونيكي قطعات شامل فيزيكي اجزاي از اي مجموعه به
  :است زير اصلي واحد چهار شامل رايانه افزار سخت كلي طور به
  ورودي واحد -1
  خروجي واحد -2
  فظهحا واحد -3
  .Central Processing Unit  (CPU) يا مركزي پردازش واحد -4

 يعنـي  رايانـه  فهـم  قابـل  زبان به را اطالعات ورودي هاي دستگاه. شود مي رايانه وارد) Input Unit( ورودي واحد اين طريق از اطالعات
  . كنند مي تبديل يك صفرو
 شـكلي  بـه  را اطالعـات  واحـدها  ايـن . شود مي ارسال ،(Output Unit) جيخرو واحد به اصلي ةحافظ طريق از اطالعات پردازش ةنتيج

  .باشند فهم قابل انسان براي كه كنند مي تبديل
  .شوند مي محسوب خروجي واحد چاپگر و نمايش صفحه و ورودي واحد اسكنر و كليد صفحه ميكروفن، مثال عنوان به

  :از عبارتند CPU اصلي هاي بخش
 از منظـور . رود مـي  كار به منطقي و محاسباتي عمليات اجراي براي): ALU=Arithmetic & Logic Unit( منطق و محاسبه واحد -1

ـ  واحـد  اين. است اي مقايسه اعمال منطقي عمليات از منظور و رياضي عمليات همان محاسباتي عمليات  اجـراي  و تحليـل  و تجزيـه  ةوظيف
  .دارد برعهده CPU در را دستورات

  .دارد عهده بر را رايانه اصلي واحدهاي هدايت و هماهنگي واحدها، ساير عملكرد بر نظارت با): CU=Control Unit( كنترل واحد -2
 بـه  CPU دسترسـي  سـرعت . گيـرد  مـي  قرار آن در CPU پردازش حال در هاي داده كه است موقتي اي حافظه): Register( ثبات -3

  . است تر بيش اصلي هاي حافظه با مقايسه در ها ثبات
  .باشد مي ثانيه در دستورالعمل ميليون يك برابر) MIPS (Million Instruction Per Second پردازنده سرعت واحد

 بـه  CPU چـون . گيـرد  مي صورت آن در ها داده بازيابي و ذخيره به مربوط عمليات و گيرد مي قرار آن در ها داده كه است محلي  حافظه،
 ظرفيـت  كـه  جـا  آن از. باشـد  بـاال  اصـلي  ةحافظـ  در ها داده ارسال و دريافت سرعت بايست مي رد،دا ارتباط اصلي ةحافظ با مستقيم طور

  .شود استفاده اطالعات دائم نگهداري براي جانبي ةحافظ از بايد نيست كافي ها برنامه و ها داده تمام نگهداري براي اصلي هاي حافظه
 گوينـد؛  مـي  بيت حافظه سلول هر به اصطالحاً. است يك يا صفر ها آن محتواي كه است شده تشكيل هايي سلول از الكترونيكي هاي حافظه
 هـر  كـه  كنيم مي استفاده بايت نام به تري بزرگ واحد از اعداد و حروف كردن ذخيره براي. است حافظه واحد ترين كوچك بيت بنابراين
  .است شده تشكيل هم مجاور بيت 8 از بايت
  . شود مي استفادهبه شرح زير ...  و مگابايت كيلوبايت، مثل تري بزرگ واحدهاي از لعم در است، كوچكي واحد بايت چون
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 »7320«: كد كتاب     افزار رايانه و نرم  جامع دهم شبكه

  
عالمت   واحد

  اختصاري
  2توان   معادل بايت

  بايت 102  بايت KB1024  كيلوبايت
  بايت 202  بايت 1024×  1024= كيلوبايت  MB 1024  مگابايت

  بايت 302  بايت 1024×1024×    1024= مگا بايت  GB 1024 ابايتگيگ
  بايت 402  بايت 1024×  1024×1024×  1024= گيگا بايت  TB 1024  ترابايت
 1024×  1024×  1024×1024×  1024= ترا بايت  PB 1024  پتابايت

  بايت
  بايت 502

× 1024×  1024×  1024×1024×  1024= پتا بايت  EB 1024  اگزابايت
  بايت  1024

  بايت 602

  
  .نمود تقسيم بايد بزرگ به كوچك واحد از و ضرب كوچك به بزرگ واحد از هم به واحدها تبديل براي
  .استبايت  229 مگابايت، 512 مثال عنوان به

9 20 29512 2 2 2MB B B    
  
 اصـلي  هـاي  حافظـه  به نسبت جانبي هاي حافظه. شود مي تقسيم جانبي هاي حافظه و اصلي هاي حافظه گروه دو به رايانه ةحافظ كلي طور به

  .است اصلي هاي حافظه از تر پايين ها آن قيمت و كنند مي نگهداري دائمي صورت به را اطالعات و بوده بيشتري ظرفيت داراي
 پـرازش،  بـراي  هـا  داده. كنـد  مي نگهداري خود در را پردازش براي نياز مورد هاي داده و است ارتباط در پردازنده با اوليه يا اصلي ةحافظ
  . شوند مي پردازش سپس و شده ها ثبات وارد ابتدا

 و) RAM=Random Access Memory( تصـادفي  دسترسـي  بـا  حافظـه  گروه دو به ها، داده ثبت چگونگي نظر از اصلي هاي حافظه
  .شوند مي تقسيم) ROM=Read Only Memory( خواندني فقط ةحافظ
 قطـع  بـا  يعنـي  اسـت،  نامانـا  ةحافظ يك كه گويند مي تصادفي دسترسي با حافظه و نوشتني/خواندني ةحافظ ،RAM، RWM ةحافظ به

  .شود مي پاك آن اطالعات برق جريان
. نيسـت  آن در موجـود  اطالعـات  تغييـر  بـه  قـادر  پردازنده و شوند مي اجرا رايانه، شدن شنرو محض به ROM ةحافظ داخل هاي برنامه
 ايـن  از. نامند مي مانا يا غيرفرار يا پايدار ةحافظ را آن دليل همين به و روند نمي ازبين برق قطع با و هستند دائمي ROM داخل هاي داده

  .شود مي استفاده است الزم رايانه اندازي راه براي كه هايي دستورالعمل و ها داده حفظ براي حافظه
 بـه  مسـتقيم  دسترسـي  بـا  حافظـه  و ها داده به ترتيبي دسترسي با حافظه گروه دو به ها داده به دسترسي نوع به توجه با جانبي، هاي حافظه
  .شوند مي تقسيم ها، داده

  .هستند جانبي هاي حافظه از هايي نمونه فلش و نوري هاي ديسك سخت، ديسك
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  ها و مفاهيم كميت: 2 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش   دانش فني پايه

  افزار نرم
 دارد، برعهـده  را هـا  داده پـردازش  و هـدايت  و رايانـه  افـزاري  سـخت  هاي فعاليت هماهنگي و كنترل كه ها برنامه از هماهنگ ي ا مجموعه

  .شود مي گفته) Software( افزار نرم
  .كند مي برقرار ارتباط رايانه با افزار نرم طريق از كاربر
) Application Software( كـاربردي  افزار نرم و) System Software( سيستمي افزار نرم دسته دو هب توان مي را رايانه افزارهاي نرم

  .كرد تقسيم
 كمكـي  هـاي  برنامـه  و) Startup Program( انـداز  راه هاي برنامه ،)Compilers( ها مترجم ،)Operating System( ها عامل سيستم

)Utilities (شوند مي محسوب يسيستم افزارهاي نرم از هايي نمونه.  
 انـداز  راه هاي برنامه كنند، آماده عمليات اجراي براي را رايانه تا شوند مي اجرا افزار سخت روي رايانه شدن روشن با كه هايي برنامه اولين
  .شوند مي ناميده
  .باشند مي Loader و POST، BIOS شامل انداز راه هاي برنامه
 هـا  قسمت اين در اشكالي اگر و كند مي آزمايش را مركزي پردازشگر و حافظه شامل رايانه اصلي هاي قسمت ،)POST( ياب عيب ةبرنام
. باشـد  مـي  BIOS ةبرنامـ  برعهـده  خروجـي  و ورودي هـاي  دسـتگاه  انـدازي  راه و شناسايي. شود مي داده اطالع برنامه اين ةوسيل به باشد
  .ماند مي باقي حافظه در است روشن رايانه تا و شود مي قلمنت اصلي ةحافظ به Loader ةوسيل به عامل سيستم اصلي هاي بخش
  .دارد نام عامل سيستم شوند، مي مديريت آن ةوسيل به رايانه در افزارها نرم ةبقي كه سيستمي فزار  ا نرم ترين مهم

 و كاربر بين رابط عنوان به و يردگ مي قرار استفاده مورد رايانه عمليات كنترل و مديريت براي كه هاست برنامه از اي مجموعه عامل سيستم
  .كند مي عمل افزار سخت

MS-DOS، Windows، Unix، Linux و Macintosh هستند شخصي هاي رايانه هاي عامل سيستم از اي نمونه.  
 انجـام  زمـان  هم اندتو مي كه كارهايي تعداد و كنند مي استفاده سيستم از زمان هم كه كاربراني تعداد به توجه با توان مي را ها عامل سيستم
  :كنند مي تقسيم زير ةدست پنج به دهد،

  .MS-DOS مثل دهند، مي انجام را پردازش يك تنها لحظه هر در ها عامل سيستم اين): Single tasking( منظوره تك عامل سيستم  -1
 Windows10 مثل دهند، انجام را ازشپرد چندين زمان هم توانند  مي ها عامل سيستم اين): Multitasking( چندمنظوره عامل سيستم  -2

،Windows7.  
 كـاربر  يـك  فقـط  لحظـه  هـر  در ها عامل سيستم اين در): Single User – Single tasking( منظوره تك و كاربره تك عامل سيستم  -3

  .دهد مي انجام پردازش يك تنها لحظه هر در سيستم و كند كار سيستم با تواند مي
 دهد، انجام پردازش چند زمان هم تواند مي عامل سيستم اين): Single User-Multitasking( چندمنظوره و كاربره تك عامل سيستم  -4

  .Macintosh،Windows7 ، Windows 98 مثل كند، كار سيستم با تواند مي كاربر يك فقط لحظه هر در اما
  .Unix مثل كنند، كار سيستم با توانند مي كاربر نچندي لحظه هر در  عامل سيستم اين در): Multiuser( چندكاربره عامل سيستم  -5

  .كند مي تبديل ماشين براي فهم قابل زبان به را نويسي برنامه خاص زبان يك با شده نوشته ةبرنام كه است سيستمي افزارهاي نرم از مترجم،
  .شوند مي تقسيم باال سطح و مياني سطح پايين، سطح دسته، سه به نويسي برنامه هاي زبان
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 »7320«: كد كتاب     افزار رايانه و نرم  جامع دهم شبكه

 هـاي  زبـان  از اسـمبلي  زبـان  و ماشـين  زبان. است مشكل انسان براي آن فهم و است نزديك رايانه افزار سخت زبان به پايين، سطح زبان
  .هستند پايين سطح
  .است تر نزديك انسان زبان به پايين سطح هاي زبان به نسبت مياني، سطح زبان
  .است نزديك بسيار انسان زبان به باال، سطح زبان
  .باشد مي مياني سطح نويسي برنامه هاي زبان جزء ،C زبان و باال سطح نويسي برنامه هاي زبان جزء ،C# زبان

 قابل رايانه ةوسيل به تا شوند تبديل ماشين زبان به مترجم هاي برنامه بايدتوسط شوند، مي نوشته ماشين زبان از غير زباني با كه هايي برنامه
  .باشند اجرا

. كنند مي تر ساده كاربر براي را رايانه از استفاده و كنند مي كمك كاربر به سيستم مديريت براي كه هستند هايي برنامه كمكي، هاي برنامه
 .هستند كمكي هاي برنامه از هايي نمونه حافظه مديريت و امنيتي افزارهاي نرم

 

  :گزينة درست را انتخاب كنيد    

 مگابايت است؟ ترابايت چند 222 -24

1 (482    2 (422  
3 (282    4 (222  

 باشد؟ ها مي عامل جزء كدام دسته از سيستم Windows 7عامل  سيستم -25

  منظوره كاربره و تك تك) 2    منظوره تك) 1
  چندكاربره) 4    ندمنظورهچ و كاربره تك) 3

 باشد؟ نويسي مي هاي برنامه جزء كدام دسته از زبان، #Cزبان  -26

  يانيزبان سطح م) 2    نييزبان سطح پا) 1
  زبان ماشين) 4   زبان سطح باال) 3

 دارد؟ فرقكدام گزينه با بقيه  -27

  ميكروفن) 2    اسكنر) 1
  كليدصفحه) 4   نمايشصفحه) 3

 ؟نيست Microcomputerكدام گزينه جزء  -28
1 (Desktop    2 (Laptop  
3 (Smartphone   4 (CD ROM  

 ؟ستندني يجانب هاي از حافظههايي  كدام گزينه نمونه -29
1 (Hard Disk    2 (Flash Memory  
3 (DVD   4 (ROM  

 :برابر است با يك مگابايت تقريباً -30
 بايت100000)2    بايت10000 )1

  يك ميليارد بايت) 4        يك ميليون بايت )3
31- RWM هاي زير است؟ يك از گزينه معادل كدام 

1(RAM    2(ROM  
  Cache) 4    ثبات) 3

  

 ؟ 
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  ها و مفاهيم كميت: 2 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش   دانش فني پايه

       

  :جاهاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد              

  .شوند مي محسوب. . .  از هايي نمونه انداز راه هاي امهبرن و. . .  از هايي نمونه ها عامل سيستم -32
 .است. . . ، Minicomputer جديد نام -33
 .است بايت. . .  معادل بايت زتا هر -34

 .شود مي گفته. . . رايانه، الكترومكانيكي و الكترونيكي قطعات شامل فيزيكي اجزاي از اي مجموعه به -35
       

  :هاي زير را مشخص كنيد ط بودن سوالصحيح يا غل                          

                .نامانا است ةگويند كه يك حافظ نيز مي  RAM ،RWM ةبه حافظ -36

                .شود ، حافظه با دسترسي تصادفي گفته ميRAM ةبه حافظ -37

      .شوند مي اجرا ايانه،ر شدن روشن محض به ROM ةهاي داخل حافظ برنامه -38

    .نيست RAM ةاطالعات موجود در حافظ تغيير به قادر پردازنده -39

   .است POST ةبرنام ةبرعهد خروجي و ورودي هاي دستگاه اندازي ه را و شناسايي -40

       

  :زير پاسخ كوتاه دهيداالت ؤسبه               

  هايي تشكيل شده است؟ واحد پردازش مركزي از چه بخش -41

  شوند؟ مي پردازش CPU ةوسيل به سپس و شوند چه قسمتي مي وارد ابتدا پردازش براي ها داده -42
 و علمي بزرگ بسيار هاي پروژه و هواشناسي دفاعي، فضايي، امور در هستند كه جهان در استراتژيك تجهيزات كدام نوع رايانه از -43

  شوند؟ مي استفاده تحقيقاتي
  گويند؟ كنند، چه مي مي كار هم هماهنگيِ با و مشترك هدف يك به رسيدن براي كه هدفمندي اجزاي به مجموعه -44
  كنند؟ مي كمك كاربر به سيستم مديريت ها، براي كدام نوع برنامه -45

  

  :زير پاسخ كامل دهيداالت ؤسبه               

  چيست؟ POST ةامبرن -46
 .را شرح دهيد نويسي برنامه هاي زبانانواع  -47
 .شرح دهيدهايي هستند،  شامل چه برنامه انداز راه هاي برنامه -48
 .شوند، شرح دهيد تقسيم مي گروه چند به ها، داده ثبت چگونگي نظر از اصلي هاي حافظه -49
 .پردازش و اطالعات را توضيح دهيد داده، -50

 ؟ 

 ؟ 

 ؟ 

 ص غ 



  
  
 
 

  
 
 
 

      
  

  

  مسئله حل
است كه به آن بارش مغزي نيز  گروهي و شخصي مسائل حل در خالقانه هاي ايده به رسيدن براي ها روش بهترين از يكي فكري، طوفان

  .شود گفته مي
  :كلي و مجزا است يدو مرحله يدارا يطوفان فكر كيتكن

  ها ارزيابي ايده يهمرحل - 2                        ها دهيا ديتول يهمرحل - 1
  . كارآمدتر خواهد شد اريروش بس نيابارش فكري يا طوفان فكري داراي قواعدي است كه اگر رعايت شود، 

تري طرح خواهد  هاي خوب و عملي حل ، راهشود اعضاي گروه بيان توسطتري  هاي بيش چه ايدههر  تمركز بر كميت؛: بارش فكري اول ةقاعد
  .شد
  .افراد بپردازندبه توسعه و بهبود بايد سركوب كردن،  اعضا به جاي انتقاد و ةهنگام بيان ايده، بقي نتقاد ممنوع؛ا: دوم بارش فكري ةقاعد
ديگري ديده شود و  ةمسئله از زاوي شود يهاي غيرعادي و عجيب باعث م گاهي ايده هاي غيرمعمول؛ استقبال از ايده: سوم بارش فكري ةقاعد
  .ندهاي بهتري به دست آي حل راه

  .بهتر رسيد ةخوب به ايد ةدو ايد تركيبتوان با  مي ها؛ و بهبود ايده تركيب: چهارم بارش فكري ةقاعد
  .را برعهده دارد ها سازي ايده و خالصه ها دهيثبت ا ةفيوظ ،جلسه ريدب ،يبارش فكر ةجلس كيدر 
  .ها نيز حضور دارند ايده ةكنند شگير و پاالي بر دبير جلسه، مدير جلسه، زمان  عالوه ،يبارش فكر ةجلس كيدر 

  .كند ها را خالصه و ويرايش مي كند و ايده هاي تكراري را حذف مي ها، ايده دهنده ايده پااليش
  .گويند مي Solutionحل آن،  و به راه Problemدارد،  حل به راه ازيكه ن يمورد مشكوك ايبه مشكل 
  .د آموزش استنيازمن قابل يادگيري و، مهارت حل مسئلهخالقيت و 

  :از ترتيب عبارتندهاي حل مسئله به گام
  بازبيني و ارزيابي - 4           اجرا  -3      طرح نقشه    -2     شناخت مسئله        - 1

  :براي حل مسأله بايد به نكات زير توجه داشت
 تعدد پاسخ -4حل  بهترين راه - 3حل  تعدد راه -2سازگاري  - 1

  الگوريتم
  .حل مسئله است يگام به گام برا يروش الگوريتم،

  .گرفته شده است يخوارزم ،يرانياز نام دانشمند ا تميالگور
  .كند افتيداده را در يتعداد اي چيه تواند مي تميالگور

  .باشد جهياعالم نت ايبه هدف و  دنيصورت رس تواند به يم تميالگور يخروج. كند مي ديتول يخروج كيحداقل  تميهر الگور
  .شوند االضالع نمايش داده ميرات ورودي و خروجي با متوازي دستو

  .كه كامالً مشخص شود چه كاري بايد انجام شود طوري ابهام بيان شوند به ها در الگوريتم بايد دقيق و بي دستورالعمل
  )فلوچارت(روندنما 
  .كشد مي ريرا به تصو تميالگور كي يكار انيفلوچارت جر اي روندنما

)فلوچارت والگوريتم(مسئلهحل 3
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  )فلوچارت و الگوريتم( مسئله حل: 3 پودمان

 دانش فني پايه
  كانون فرهنگي آموزش  

  :شود هاي قراردادي زير استفاده مي از شكلدر روندنما 
  

  براي بيان عمليات محاسباتي و رياضي                             براي ايجاد حلقه تكرار                                    
  

  براي شروع و پايان حل    براي دريافت ورودي يا چاپ نتايج                                                             
  

  اي                              براي نمايش ترتيب براي بيان شرط و عمليات مقايسه                                  
    

  :گزينة درست را انتخاب كنيد    

 

  ؟نيست مسئله حل راه هاي گام جزء گزينه كدام -51
    مسئله حل) 1
    اجرا) 2
    مسئله شناخت) 3
 نقشه  طرح) 4

 ها را برعهده دارد؟ ثبت ايده ةي بارش فكري، چه كسي وظيفدر يك جلسه -52

    مدير جلسه) 1
    دبير جلسه) 2
    ها ي ايدهكنندهپااليش) 3
  گير زمان) 4

 دهد؟كدام گزينه عملكرد الگوريتم زير را نشان مي -53

0( x  2را برابر، y   و  3را برابرz را برابر صفر قرار بده.  
1( x+y را در z  قرار بده. 

2( z-y  را درy قرار بده. 

3( z-y  را درx قرار بده. 

 .را چاپ كن yو  xمقادير  )4

 پايان )5

      .كند را عوض مي yو  xجاي ) 1
  .كند را چاپ مي yو  xجمع  حاصل) 2
3 (x  را به توانy رساند مي.      
4 (y  را به توانx رساند مي.  
  

 ؟
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 »7320«: كد كتاب     افزار رايانه و نرم  جامع دهم شبكه

 عملكرد فلوچارت شكل مقابل چيست؟ -54

  تر كچاپ عدد كوچ) 1
  تر چاپ عدد بزرگ) 2
  شود چاپ مي aكاراكتر ) 3
  م دو عدد ورودي.م.چاپ ك) 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كند؟ فلوچارت زير چه مي -55

  .كند را عوض مي yو  xجاي ) 1
  .كند را چاپ مي yو  xضرب  حاصل ) 2
3 (x  را به توانy رساند مي.  
4 (y  را به توانx رساند مي.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 شروع

  است a>bآيا 

را  aمقدار متغير 
  چاپ كن

 پايان

  بله

  خير

  را بگير bو  aاعداد 

a را درcقرار بده

b   را درa قرار بده  

 شروع

x  و  2را برابرy  و  3را برابر
z قرار بده 1را برابر  

z*x  را درz قرار بده  

y‐1  را درy قرار بده  

y=0 
zمقدار متغير

 پايان را چاپ كن

  خير  بله
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  )فلوچارت و الگوريتم( مسئله حل: 3 پودمان

 دانش فني پايه
  كانون فرهنگي آموزش  

  خروجي الگوريتم زير، در كدام گزينه آمده است؟ -56
  شروع) 0
  قرار بده xرا در  2عدد ) 1
2 (x+4   را در xقرار بده  
 4ي  و گرنه برو به مرحله 2ي  است برو به مرحله 9تر از  كوچك xاگر ) 3

  قرار بدهx را دوباره در  x*3مقدار ) 4
   xكن مقدار چاپ) 5
  پايان) 6
1 (20  2 (30  3( 25   4 (35  

 وارد شود، خروجي كدام است؟ 5رو اگر از ورودي عدد  در روندنماي شكل روبه -57

1 (25    
2( 120  
3 (125    
4( 24  

  
  
  
  
  
  
  
  

 شده كدام گزينه است؟ سطر حذف. الگوريتم مربوط به اعداد زوج دو رقمي را در نظر بگيريد -58

  شروع -1
  سطر حذف شده -2
  Iنوشتن -3
4-I I  2  
Iاگر -5 x  3برو به گام  
  پايان -6

1 (I I * 2      
2( I I    
3 (I 10    
4( I  2  




