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 سواالت آشنایی با رایانه مجموعه

 درس کار و فناوری ) فصل اول( 

 هما دخترانه   تهیه کنندگان : دانش آموزان پایه ششم دبستان

پاسخ کامل

 رایانه چه کمکی به ما می کند؟

 رایانه چیست؟

 باید بنشینیم ؟حالت کار با کامپیوتر باید چگونه در 

                                                                                    حافظه های فلش را بنویسید .  

 ؟بزرگ ترین حافظه رایانه چیست  

 حل ذخیزه سازی اطالعات کامپیوتر چیست ؟م

 برای روشن کردن رایانه چه مراحلی را باید انجام دهیم ؟

چه فرقی دارد ؟  C Dفلش با 

اسم دیگر حافظه چیست ؟ 

 بنویسیدبعضی از لوازمی که به ماکمک می کنند در رایا نه را 

  نام چند حافظه را بگویید ؟

درست و نادرست

 .رایانه برای ذخیره ی اطالعات به صفحه کلید نیاز دارد

.موش واره همان موس است 

0111 .ترابایت ، یک گیگابایت است

.بزرگترین حافظه ی کامپیوتر هارد است 

 حافظه بایت است.واحد شمارش 

.حافظه ی رم ماندگار نیست

رم درون کیس قرار دارد.              

هارد کوچک ترین حافظه ی کامپیوتر است.          

فلش برای خواندن ونوشتن است. 

                                                            .رایانه با اطالعات کار می کند 

                                      .اسم دیگر موش واره  کیس است 

چند دقیقه استراحت کنیم. دقیقه کار با رایانه می توانیم 01عد از ب 

.رایانه به ما کمک می کند تا کار های خود را بهتر انجام دهیم 

.موش واره یکی از وسایل جانبی رایانه است
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 ات در کامپیوتر است  .محل ذخیره سازی  اطالعسی دی

بیت BIT   است   .  0یا    1یک واحد   حافظه   است که

011     کیلوبایت  است   .  0مگابایت   برابر

.هارد   اکستر نان  داخل  کامپیوتر  است 

.محل ذخیره سازی کامپیوتر حافظه ی کامپیوتر نام دارد

                                                                           به محل ذخیره سازی اطالعات حافظه ی کامپیوتری میگویند                                      

 گویند بیت یک بایت می 01به هر.

 در هر  C D.میتوان یک بار نوشت

 است.رایانه وسیله ای الکترونیکی 

. رایانه بسیار به کتاب شباهت دارد 

. رایانه برای ذخیره ی اطالعات به حافظه نیاز دارد 

 به فشار دادن و رها کردن دکمه ی موش واره یpast. می گویند

0= ترابایت.  0111کیلوبایت 

.رایانه به یک ماشین حساب شباهت دارد 

0111  گیگابایت  0کیلو بایت مساوی با 

کامپیوتر است هارد یکی از کوچکترین حافظه های.   

 هارد داخل کیس است. 

 جای خالی

. گیگابایت است.حدود   DVDحافظه  .... 

. اطالعات فلش برای  است. .................  و ....................

 .  کوچکترین حافظه ی کامپیوتر.............

. فلش  حدودا   است.  گیگابایت........  یا  ......

 میگویند        .....................محل ذخیره سازی   اطالعات را 

 است   .   11111111111111نام  هارد   

 است.  ..............رایانه  وسیله  ای....

.    وجود     دارد.........در    رایانه    برنامه    ای    به    نام    . ...

. است.   memoryنام دیگر  .......... 

 بیت یک خانه حافظه است که مقدار آن ...... یا...... است.

 هر بایت....... بیت است.
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. استبزرگترین حافظه  .......... 

 می نامند. .....................به موس در زبان فارسی 

 ... ،. . . اطالعات در رایانه معموال به شکل ..........، .......... .........و............یا ............

.حافظه کامپیوتری ..........می گویند.  محل ذخیره سازی اطالعات را ............

. می گویند.ازه گیری حافظه رااحد اندو .................

. می گویندبه فشار دادن و رها کردن دکمه ی موش واره  .................. 

 

 چهار گزینه  ای

 ؟ بایت     از   چند   بیت    درست   شده    است

10د(  8ج.                         9ب.                   3الف.

. است.یکی از معایب فلش  ...... 

 ب(احتمال ویروسی شدن    (خواندن ، نوشتن الف

 د(قیمت باال      حجم کم ج(

 ؟   واحد اندازه گیری حافظه

د( سی پی یو   ج( رم   ب( بایت  الف( بیت

 ................... کیلو بایت مساوی است با  0

    کیلو بایت  0111 ب(     بایت   0111 الف( 

گیگا بایت 0111د(     مگابایت 0111 ج( 

 زیر به کامپیوتر متصل می شود؟ وسایلکدام یک از 

 سی پی یو.4                   دیسک سخت.0. کیس                            2.فلش                        0

 کدام یک از وسایل زیر از لوازم اصلی رایانه نیست؟ -2

 د( کازه   ج(بلندگو   ب( نمایشگر    الف( صفحه کلید  

؟ نیسترایانه  سخت افزا ر کدام از 

د( کیس   حافظه ج(         کتاب             ب( دسته ی بازی                       الف( 

. می گویند.  در فارسی به کیس ........

 صفحه کلید د(               چاپگر            ج(                            کازه          ب(    وش واره              م الف(

 باشد ؟ ظرفیت رم کدام یک می تواند 

 گیگابایت        01 د(      گیگابایت         05 ج(گیگابایت                        01 ب(    گیگابایت             5الف(


