
  اترخی:      :کدملی   وادگی:ن انم و انم خا دقیقه( 80)مدت آزمون آزمون کارربی رایاهن
 

 رد مرحله دوم رپسیده میشود.42و  47و 42و   8 دقیقه می باشد. سؤال اهی 7ه دوم دقیقه و مرحل  57مرحله انجام میشود. زمان مرحله اول  توضیح: آزمون رد دو
 

 نمره(  5/3) ویندوز و اتصاالت

 نمره( 52/0)قرار دهید.  Amoozeshبسازید و نام آن را  desktopپوشه ای در  .1

 نمره( 52/0). و تصویری از مکه برای آن قرار دهید برای آن رمز قرار دهید خودتان ایجاد کرده،ویندوز استاندارد با نام  accountیک  .5

 نمره( 52/0)را به صفحه کلید خود اضافه کنید.  اردوزبان  .3

 نمره( 2/0). و تقویم را به حالت قمری تغییر دهید کلیه اعداد ویندوز را فارسی نمایید .4

 نمره( 2/0. )را از اینترنت دانلود و نصب نمایید نیریزیفونت  .2

 نمره( 2/0اضافه نمایید.)را از مجموعه نرم افزار آفیس حذف /  Publisherنرم افزار  .6

 نمره( 2/0پس زمینه را آلبوم عکسی از اماکن مقدسه قرار دهید که با فاصله یک ساعت تصویر بصورت خودکار تعویض گردد. ) .5

 نمره( 2/0. )و کارت شبکه را غیر فعال / فعال نمایید بوسیله بلوتوث یک عکس از سیستم را به تلفن همراه خود ارسال نمایید .8

 

 نمره( 5/5) نرم افزار ورد

 .با نام خودتان ذخیره نمایید Amoozeshو در پوشه  را ایجاد کنید انتهای سواالتبا استفاده از اجزای مورد نیاز تصویر  wordبرنامه در  .9
 

 نمره( 5) نرم افزار پاور پوینت
 نمره( 52/0ذخیره نمایید. )  Amoozeshدر پوشه ینترنت سه تصویر از اماکن زیارتی ایران با استفاده از ا .10

 ذخیره نمایید. Amoozeshذیل را به شماره پرونده تان در پوشه  ویژگیهایرا باز کرده وفایل ساخته شده با  Power Pointبرنامه  -

 نمره( 2/0قرار دهید. )ها را آن  ناماسالید بسازید و در هرکدام، عکسی از اماکن متبرکه که ذخیره نموده اید، و  سه .11

 نمره( 2/0ویندوز جهت پخش مداوم در طول پخش فایل قرار دهید. ) musicصدایی از پوشه  .15

 نمره( 2/0)ویندوز در اسالید چهارم قرار دهید و طوری تنظیم نمایید که در حالت پخش صدای آن قطع باشد.  videoفیلمی از پوشه  .13

 نمره( 1)ا تعریف نمایید. جهت رفتن به اسالید قبل و بعد و خروج از نمایش فایل سه کلید )بعدی، قبلی و خروج( ر .14

 نمره( 2/0با کلید موس اسالید بعدی باز نشود. ) بطوریکهثانیه را قرار دهید  3برای نمایش هر اسالید زمان  .12

 نمره( 52/0تم یا پس زمینه ای برای اسالیدها قرار دهید. ) .16

 نمره( 2/1افکت برای تعویض تمام اسالیدها و افکت ورود و خروج برای تصاویر قرار دهید. ) .15

 نمره( 4) اینترنت

( دانلود کنید و در پوشه مسئوالن فرهنگیرا از قسمت منابع )بخش دوره  انتقال تجاربفایل جزوه  (amoozesh.hajj.irآموزش )از سامانه  .18

Amoozesh ( .2/0ذخیره نمایید  )نمره 

 نمره( 2/0) قرار دهید. آموزش( خود را سامانه Homepageصفحه خانگی ) .19

 نمره( 2/0ته و سایت آموزش را در آن ذخیره نمایید. )خسا Amoozeshبه نام  Favoriteیک پوشه در  .50

، به آدرس «نام و نام خانوادگی و شماره پرونده تان»فایل های ورد و پاورپوینت خود را با استفاده از پست الکترونیکی شخصیتان، با موضوع  .51
 نمره پیوست( 2/0نمره ارسال  1رسال نمایید. )هایی که استاد بیان می کند بصورت گروهی ا

پاک نمایید و در حالتی قرار دهید که پس از هر بار خروج از مرورگر تمام تاریخچه بصورت کامل ( ie)( مرورگر خود را historyتاریخچه ) .55
 نمره( 2/0خودش پاک شود. )

 نمره( 2/0)در زمان قطع اتصال از اینترنت نیز قابل مشاهده باشد. صفحه اصلی سامانه آموزش مجازی را بصورت کامل ذخیره نمایید بطوریکه  .53



 نمره( 2پروژکتور )

 نمره( 1( )نور و را روی پرده واضح نمایید. )فوکوس و تنظیم درجهتصویر پروژکتور  .54

 نمره( 2/0) )فرض کنید پروژکتور از سقف آویزان است( درجه بچرخانید. 180تصویر را  .52

 نمره( 2/0. )ورودی پروژکتور را طبق نظر استاد تنظیم نمایید .56

 


