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 ای حرفه  با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی از سازمان آموزش فنی و ICDLمعتبر ترین مرکز جنوب کشور در برگزاری دوره های 

 تنها  آموزشگاه مجاز برگزار کننده دوره های کاربردی ویژه بازار کار با جزوه رایگان در استان فارس

 آموزش میدهد FLCاولین آموزشگاه در کل کشور که با متد جهانی 

 بین سینما سعدی وپارامونت سمت سینما کوچه شماره یازده  -شیراز
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 به نام خدا

 ۷عملی ویندوز  تسواال

 )کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار(مدرس:مهندس لیاقت

 

 تغییر نام دهید ؟ ارائه مطالبرا به  power نام پوشه (1

 آن  را تغییر دهید یک پوشه به نام حرفه آموزان بسازید و آیکن (2

 ایجاد نمایید و متن دلخواهی در آن تایپ نمایید ؟ Icdl در میز کار خود فایل متنی بنام (3

 ا در سمت راست صفحه میز کار خود قرار دهید ؟ر (Task Bar) مکان نوار وظیفه (4

 تغییر دهید ؟ sleep را به start menu در shut down دکمه (5

 . دقیقه فعال کنید 10محافظ صفحه نمایش را بعد از  (6

 .از پوشه ماشین حساب ایجاد نمایید (desktop) در میز کاري ویندوز (Shortcut) یک میانبر (7

میزکاري  (Center)مرکز تصویردر صفحه نمایش راتغییردهید بطوري که (Background)پیش زمینه (8

 .قرار بگیرد

 امکان جابجا کردن نوار وظیفه وجود نداشته باشد. کاري کنید که (9

 ساعت سیستم روي نوار وظیفه دیده نشود. اري کنیدک (10
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 dحجم دارند در درایو  kb 10را که در هفته گذشته نوشته شده اند وکمتر از  .docفایل هاي با پسوند  (11

 پیدا کنید؟

 تعریف کنید. 123وکلمه عبور liam کار بري با نام (12

 مرتب نمایید: نامبراساس کن هاي دسک تاپ را یآ (13

 قفل کنید.نوار وظیفه را  (14

 نوار وظیفه را پنهان کنید. (15

 قرار دهید. desktopرا در  paintمیانبر برنامه  (16

 را به صفحه کلید خود اضافه کنید. italyزبان  (17

 سه پنجره به طور دلخواه باز کرده و آنها را بصورت آبشاري مرتب کنید. (18

 اجرا شوند. wordبا برنامه  mmcکاري کنید که فایلهاي با پسوند  (19

 عدد قرار دهید   5را به startمنوي  اخیر آیکن هايتعداد  (20

 را بزرگ نمایید. startمنوي سایز آیکن هاي  (21

 را بصورت منویی نمایش دهید. startواقع در منوي  control panelآیتم  (22

 تصویر محیط کار خود را به یک صفحه آبی رنگ تغییر دهید. (23

 کلیه عناصر داخل سطل بازیافت ویندوز را خالی کنید. (24

 ذخیره کنید. dو مورب تایپ نموده وآنرا در درایو  24یک خط با قلم نازنین و اندازه  wordpadدر محیط  (25



 

 مجتمع آموزشی حرفه آموزان شیراز

 سال سابقه درخشان 22با بیش از 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان آموزش فنی و حرفه ایدارای دو مجوز رسمی از اداره 

 دیپلم تولید چند رسانه ای-دیپلم گرافیک-دیپلم صفحات وب -دیپلم حسابداری -ارائه دهنده :دیپلم کامپیوتر

 ای حرفه  با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی از سازمان آموزش فنی و ICDLمعتبر ترین مرکز جنوب کشور در برگزاری دوره های 

 تنها  آموزشگاه مجاز برگزار کننده دوره های کاربردی ویژه بازار کار با جزوه رایگان در استان فارس

 آموزش میدهد FLCاولین آموزشگاه در کل کشور که با متد جهانی 

 بین سینما سعدی وپارامونت سمت سینما کوچه شماره یازده  -شیراز

32335997-09174534608-09178208014-32332917   www.shirazlearn.ir 
 @hshirazآدرس کانال تلگرام                 herfehamoozanآدرس پیج اینستا گرام 

 

 را با جزئیات نمایش داده و آیکونهاي محیط کار را مخفی کنید.Hمحتویات درایو  (26

 متحرک صورت هب شما نام سیستم، بودن بیکار دقیقه دو از پس تا کنید تنظیم اي  سیستم عمل را به گونه (27

 .شود داده نمایش کار محیط صفحه در

 در دسک تاپ قرار دهید. word padمیانبري از برنامه  (28

 .را طوري انجام دهید که با یکبار کلیک کردن بر روي موضوع ها باز شود windowsتنظیمات  (29

 .واهدبخ عبور کلمه       محافظ صفحه نمایش خود را طوري تنطیم نمایید که در هنگام فعال شدن (30

 را بیابید. txtتمام فایلها با پسوند  (31

 را بنویسید. cکل فضاي موجود فضاي خالی وفضاي استفاده شده در درایو  (32

 نوار آدرس را در نوار وظیفه فعال نمایید. (33

 ساعت کامپیوتر را تنظیم نمایید. (34

 دو پنجره را به صورت همزمان نمایش دهید (35

 فشرده خارج کنید.یک فایل دلخواه را فشرده کنید و سپس از حالت  (36

 .شکل آیکن فتوشاپ را تغییر دهید (37

 .را تغییر دهیدRecycle Binشکل آیکن  (38

 .اشاره گر موس را تغییر دهید (39

 .دقیقه بیکاري خاموش شود 5تنظیمی انجام دهید تا مانیتور بعد از  (40
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 .نوار منو را در پنجره ها ظاهر کنید (41

 .سرعت دابل کلیک را تغییر دهید (42

 .موس را تغییر دهید جاي دکمه چپ و راست (43

 .سایز آیکن هاي صفحه دسکتاپ را تغییر دهید (44

 تنظیمی انجام دهید تا در هنگام حذف پیام تایید ظاهر نگردد. (45

 را نمایش دهید. RAM ,CPUمشخصات  (46

 یک پوشه در صفحه دسکتاپ بسازید و بعد ان را در شبکه به اشتراک بگذارید. (47

 ید و بعد آن را نمایش دهید.یکی از فایل هاي صفحه دسکتاپ را مخفی کن (48

 آیکن هاي صفحه دسکتاپ را مخفی کنید. (49

 نصب کنید HPیک پرینتر  (50

 را تغییر دهید NETWORKشکل آیکن  (51

 کاري کنید آیکن ها با تک کلیک باز شود. (52

  

  

 

 


