
 برخی از دانشمندان دنیای معاصر را به صورت دو دنیای ..............و................. تصور می کنند . -۱

a  فعال _ غیر فعال. 

b  اکتیو _ غیر اکتیو. 

c واقعی _ مجازی.    

d مستقیم _ غیر مستقیم. 

 کدام گزینه تعریف کامل تری از فضای مجازی است ؟ -۲

a  . فضای مجازی شامل مجموعه ای از سخت افزار ها و نرم افزار ها است. 

b فضای مجازی شامل مجموعه ای از سخت افزار ها و نرم افزار ها است که در بستر یک شبکه مخابراتی که معموال اینترنت.

    است روابط مجازی بین انسان ها برقرار می کند . 

cخت افزار ها است .  .فضای مجازی شامل مجموعه ای از س 

d . فضای مجازی شامل مجموعه ای از نرم افزار ها است که در بستر اینترنت روابط مجازی بین انسان ها بر قرار میکند. 

 روابط مجازی که فضای مجازی باعث ایجاد آن بین انسان ها می شود کدام است ؟  -۳

a  کاری و تجاری. 

b دوستی. 

c تبادل اطالعات. 

dموارد  . همه ی    

 فضای مجازی ظرفیت ................ را دارد .  -۴

a محدود برای تغییر. 

b بی نهایت برای تغییر.    

c خیلی محدود برای تغییر. 

d  هیچ کدام. 

 مجموعه ای از افراد که با یکدیگر در ارتباط هستند را چه می نامند ؟ -۵

aحلقه. 

bگردهمایی. 

cشبکه.    

d  پروتکل. 

م ترین ویژگی اینترنت که توانسته شبکه ای در اختیار کاربران قرار دهد که بتوانند با اقوام و ملیت مختلف جهان ارتباط  مه-۶

 برقرار کنند کدام است ؟  

a  نیاز به یک مکان مشترک. 

b عدم نیاز به یک مکان مشترک.    

c خاصیت دیجیتالی بودن. 

dهمه ی موارد. 



 های شبکه مجازی نمی باشد ؟کدام گزینه ویژگی -۷

aدیجیتالی. 

b ماهیت شبکه ای. 

cحضور مجازی. 

dغیر تعاملی.    

 انجام اموری مانند پرداخت قبوض ، خرید و ... به کدام ویژگی شبکه های مجازی داللت دارد ؟  -۸

aارتباط چند رسانه ای فرا محلی. 

bحضور مجازی.    

cتعاملی. 

d  تغییر در مفهوم قدرت. 

 انجام عمل جراحی توسط پزشک از راه دور یا ویدئو کنفرانس به کدام ویژگی شبکه مجازی داللت دارد ؟ -۹

aارتباط چند رسانه ای فرا محلی.    

b حضور مجازی. 

cتعاملی. 

d  تغییر در مفهوم قدرت. 

 تشکیل پویش دوستداران محیط زیست به کدام ویژگی شبکه مجازی داللت دارد ؟ -۱۰

aاط چند رسانه ای فرا محلی.ارتب 

b حضور مجازی. 

cتعاملی. 

d تغییر در مفهوم قدرت.    

 تغییر چند باره یک تصویر به کدام ویژگی شبکه های مجازی داللت دارد ؟  -۱۱

aدیجیتالی.    

b  ماهیت شبکه ای. 

cتعاملی. 

d  حضور مجازی. 

 کدام گزینه با سایرین متفاوت است ؟  -۱۲

a سایبورگ. 

b  کافی نت. 

c قدرت مجازی. 

dافسردگی.    

 کدام گزینه به مطالعه تعامل بین انسان و فن اوری از دیدگاه انسان شناختگی می پردازد؟ -۱۳



a سایبورگ.    

b  کافی نت. 

c قدرت مجازی. 

dافسردگی. 

 شد؟در ابتدای پیدایش اینترنت در کدام مورد استفاده می-۱۴

a وب. 

bارسال پیام و نامه های الکترونیکی.    

FTP .c 

dان ها .پیام رس 

 در مورد سیر تکامل اینترنت محتوا به .......... و اینترنت خدمات به ........... اشاره دارد.  -۱۵

a وب دو   –.وب یک    

b  وب یک  – .وب دو 

c وب یک  – .وب سه 

d وب سه –.وب یک 

 کدام گزینه سیر تکامل اینترنت را صحیح نشان میدهد ؟ -۱۶

a اینترنت اشیاء-اینترنت مردم -اینترنت خدمات-اینترنت محتوا-اینترنت.قبل از    

bاینترنت اشیاء-اینترنت مردم -اینترنت خدمات-قبل از اینترنت-.اینترنت محتوا 

cقبل از اینترنت-اینترنت محتوا-اینترنت خدمات-اینترنت مردم-.اینترنت اشیاء 

dقبل از اینترنت-ینترنت محتواا-اینترنت خدمات-اینترنت اشیاء-.اینترنت مردم 

 اتماسیون به کدام گزینه اشاره دارد؟ -۱۷

a  اینترنت مردم. 

bاینترنت اشیاء.    

c اینترنت خدمات. 

d اینترنت محتوا. 

 کدام گزینه سیر تکامل اشیاءرا صحیح نشان میدهد؟-۱۸

aارتباط راه دور و جهانی -دورکنترل از راه -ارتباط ماشین به ماشین-.هوشمند شدن اشیاء    

bارتباط راه دور و جهانی-کنترل از راه دور-هوشمند شدن اشیاء-.ارتباط ماشین به ماشین 

cکنترل از راه دور  -ارتباط راه دور و جهانی-هوشمند شدن اشیاء-.ارتباط ماشین به ماشین 

dهوشمند شدن اشیاء -شینارتباط ماشین به ما-کنترل از راه دور -.ارتباط راه دور و جهانی 

 ارسال پیام هشدار ترافیک در مسیر کاربر اشاره به کدام مرحله ی تکامل اینترنت دارد؟ -۱۹

aهوشمند شدن اشیاء.    



bارتباط ماشین به ماشین. 

c  کنترل از راه دور. 

d ارتباط راه دور و جهانی. 

 دام مرحله ی تکامل اینترنت اشاره دارد ؟ عبارت»گیاهان در صورت نیاز خود را ابیاری می کنند « به ک-۲۰

a هوشمند شدن اشیاء. 

bارتباط ماشین به ماشین.    

c  کنترل از راه دور. 

dارتباط راه دور و جهانی. 

 کنند«به کدام مرحله ی تکامل اینترنت اشیاء اشاره دارد؟عبارت »ماشین مفقود شده موقعیت خود را اعالم می -۲۱

a هوشمند شدن اشیاء. 

bارتباط ماشین به ماشین. 

c کنترل از راه دور.    

d ارتباط راه دور و جهانی. 

 پیگیری یک بسته از طریق وب به کدام مرحله ی تکامل اینترنت اشیاء اشاره دارد؟-۲۲

a هوشمند شدن اشیاء. 

bارتباط ماشین به ماشین. 

c  کنترل از راه دور. 

d ارتباط راه دور و جهانی.    

 دهد ؟ زینه مراحل معماری اینترنت اشیاء را صحیح نشان میکدام گ-۲۳

aحسگر ها - <شبکه-<مدیریت خدمات-.برنامه> 

bحسگر ها - <شبکه-<برنامه-.مدیریت خدمات> 

cبرنامه-<مدیریت خدمات-<شبکه-.حسگر>    

dمدیریت خدمات- <برنامه-<شبکه -.حسگر> 

 وظیفه کدام الیه است؟در معماری اینترنت اشیاء مدیریت جریان داده ها -۲۴

a برنامه. 

b مدیریت خدمات.    

c شبکه. 

dحسگر. 

 کدام گزینه غلط است؟-۲۵

a اینترنت اشیاء را با.IOT  . نشان می دهند 

b  .هدف اصلی اینترنت اشیاء اتصال و ارتباط اشیاء مختلف با یکدیگر است. 



c شود.  جمله افراد ، داده ها و فرایندهای محیط را شامل می.هدف اصلی اینترنت همه چیز جامع تر است و همه موضوعات از 

d اینترنت همه چیز را با.IOF دهند.نشان می    

 کدام است ؟   RFIDاساس کار -۲۶

aامواج مغناطیسی. 

bامواج رادیویی.    

cامواج ماورا بنفش. 

dامواج مادون قرمز. 

 میتوانند محتوای موجود را مشاهده یا دریافت کنند؟در کدام نسخه تارنما کاربران فقط -۲۷

WEB1 .a    

WEB2 .b 

WEB3 .c 

d  هیچ کدام. 

 از نظر نسخه تارنما کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟ -۲۸

ASP.a 

NET.b 

PHP.c 

XML.d    

 کدام گزینه صحیح است ؟  -۲۹

RSS .a . به معنای ایجاد ارتباط ساده و اسان است 

b از طریق.RSS .میتوان یک کانال ارتباطی با سایر تارنما ها ایجاد کرد 

c فناوری.AjAX .سبب میشود که هنگام تغییر یک صفحه فقط بخشی که تغییر داده شده به روز رسانی شود 

dهمه ی موارد.      

 و با یکدیگر تعامل دارند. ..............متشکل از گروهی از موجودات هستند که در یک اجتماع گردهم امده اند-۳۰

a شبکه. 

b شبکه اجتماعی مجازی. 

cشبکه اجتماعی.    

d  هیچ کدام. 

شود شبکه های به شبکه های اجتماعی که بر پایه وب ............ هستند و سرویس های ان از طریق اینترنت ارائه می-۳۱

 شود.  مجازی گفته می

aیک. 

bدو.    



cسه. 

d چهار. 

 کدام گزینه خدمات و قابلیت های شبکه اجتماعی ای است ؟ -۳۲

a چت   – .اشتراک گزاری 

bایجاد گروه های تخصصی   –  .تبلیغات و بازاریابی 

cتفریح و سرگرمی – تنوع در محتوا  -.نظر سنجی 

dهمه ی موارد.    

 کنند؟کدام گزینه ها بدون اتصال به اینترنت و نصب نرم افزار کار می-۳۳

MMS.a 

SMS.b 

USSD.c 

d  همه ی موارد. 

 کدام گزینه غلط است ؟ -۳۴

SMS .a ی فضای مجازی و سیستم های ارتباطات همراه است .  یک سرویس ازسال پیام متنی در گوش 

MMS .b  میتواند متن های طوالنی عکس و موسیقی را ارسال کند و نسل بعد ازSMS  .است 

USSD .c   .ارسال پیام از طریق کد دستوری است 

USD .d .ارسال پیام از طریق کد دستوری است    

 در دسترس هستند؟ شبکه های اجتماعی تحت وب به چند روش  -۳۵

a.1 

b.2    

c.3 

d.4 

کنند چه به شبکه های اجتماعی که امکان دسترسی از طریق وسایل همراه شامل تلفن همراه ، تبلت و ... را فراهم می-۳۶

 گویند؟می

a شبکه. 

bشبکه اجتماعی. 

cشبکه اجتماعی سیار.    

dهیچ کدام. 

 هدف تمام شبکه های تحت وب کدام است؟ -۳۷

a برقراری ارتباط کاربران با یکدیگر. 

b تبادل اطالعات. 



c گزینه.a  وb    

d  هیچ کدام. 

 کدام شبکه اجتماعی برای ارائه خدمات بانکی و تبلیغاتی بدون نیاز به اینترنت بکار می رود؟  -۳۸

SSD.a 

USSD.b    

MMS.c 

USD.d 

 علت کاربرد باالی شبکه های مجازی کدام است ؟ -۳۹

aپایین بودن هزینه راه اندازی -ی اسان.دسترس 

bارتباط سریع و بر خط. 

cتعداد مخاطبان بیشتر. 

dهمه ی موارد.    

 به معنای فرایند و ارزیابی ساختار یک شبکه اجتماعی است که از ابزار ها،انسان ها و ارتباط انها تشکیل شده است ؟-۴۰

SSA.a 

SNA.b    

ASA.c 

MSA.d 

 رفتار و نیاز انسان ها در شبکه های اجتماعی بر مبنای کدام عامل است؟ تشخیص -۴۱

a داده کاوی.    

bموقعیت جغرافیایی. 

cسن افراد. 

d تحصیالت افراد. 

 کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟-۴۲

a تبلیغ و گسترش ارزش های انسانی و اخالقی -.افزایش روابط جهانی انسان ها 

b افزایش همکاری افراد با یکدیگر برای دستیابی به جامعه اطالعاتی – .فراهم کردن زمینه توسعه ی دانش 

cکاهش هزینه های اجرایی-افزایش درک اجتماعی -.اشنایی با فرهنگ های مختلف 

dسوء استفاده اجتماعی -جرائم سایبری-اعتیاد-اتالف وقت-.کاهش روابط چهره به چهره    

 از زندگی واقعی کدام است؟  فضای دوم-۴۳

aمدرسه. 

bمنزل. 

cاینترنت. 



dفضای مجازی.    

 کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟-۴۴

a  استفاده از تجارت الکترونیکی. 

bبه خطر افتادن حقوق مادی و معنوی مؤلفان.    

c بازار یابی دیجیتال. 

dتسهیل و تسریع در اطالع رسانی. 

 و کسب و کار های الکترونیکی چه زمانی پایدار و موفق هستند ؟ تجارت الکترونیکی -۴۵

aسرعت باالی اینترنت. 

b پهنای باند مناسب. 

cدسترسی اسان. 

dتامین امنیت اطالعات و ارتباطات.    

 تهدید های امنیتی در هنگام تبادل اطالعات الکترونیکی میتواند به کدام صورت باشد ؟  -۴۶

a قطع ارتباط. 

bاستراق سمع. 

c دستکاری داده ها و جعل. 

dهمه ی موارد.    

 

مجاور در بستر مبادالت حفاظت از داده ها مانند پیام ها ، اسناد و سایر داده های تبادلی در مقابل تهدیدات و افراد غیر -۴۷

 الکترونیکی را چه مینامند؟ 

aحفاظت. 

bامنیت.    

c حفاظت اطالعات. 

d  همه ی موارد. 

هنگامی که نسخه های متعددی از یک پرونده پایگاه داده داخل رایانه مختلف روی یک شبکه مانند اینترنت ذخیره شده باشد -۴۸

 به ان چه میگویند؟ 

a پایگاه داده ها. 

bگاه داده ی توزیع نشده  .پای 

cپایگاه داده ی توزیع شده.    

d زنجیر بلوکی. 

 جدول رکورد یا بلوکه های اطالعاتی رمزنگاری شده در زنجیر بلوکی چه نام دارد؟ -۴۹

a جدول همسازی. 

bجدول هش.    



cجدول هم. 

d  جدول پایگاه داده. 

 

 شود؟ بانکی ، ارزهای مجازی و دیجیتال از کدام مورد استفاده می برای ذخیره و پردازش اطالعات حساس مانند حساب های -۵۰

aپایگاه داده توزیع شده. 

bزنجیره بلوکی.    

cپایگاه داده تو زیع نشده. 

d  هیچ کدام. 

 

 چه چیزی نقش مهمی در تغییر و تحوالت ایجاد شده توسط شبکه های اجتماعی دارد؟-۵۱

aانترنت. 

b( محتوا.content)    

c زنجیره. 

dزنجیره بلوکی. 

 

.......... روشی برای تولید و توزیع محتوای مرتبط و ارزشمند به منظور کشف ، جذب و درگیر ساختن مخاطبان هدف و -۵۲

 تبدیل انها به مشتری سودآور است؟

a محتوی. 

content.b 

cبازاریابی محتوایی.    

d راهبرد محتوایی. 

 

 دهد؟راهبرد محتوا را نشان می کدام گزینه مراحل طبقه بندی-۵۳

aتوضیع و تحویل محتوا-<مدیریت محتوا پس از انتشار ان-.تولید محتوا > 

bمدیریت محتوا پس از انتشار ان -< توزیع و تحویل محتوا -.تولید محتوا >    

cتوزیع و تحویل محتوا -< تولید محتوا-.مدریت محتوا پس از انتشار > 

dتولید محتوا-< توزیع و تحویل محتوا -نتشار.مدیریت محتوا پس از ا > 

 

 های اجتماعی است؟ _کدام گزینه از خصوصیات محتوای تولید شده در شبکه ۵۴

 برای ارتباط گرفتن بهتر با مخاطب تنظیم شده باشد و متمرکز در جذب مخاطب باشد  .1

 با کیفیت باال خلق شود  .2

 راهبرد محتوا باید مشخص کند چه محتوایی تولید شود .3

 ✓مواردمه ه .4



 کدام عامل سبب هدر رفتن محتوای خوب میشود؟_ ۵۵

 ✓تبلیغبی توجهی به ادبیات  .1

 سمینار های مجازی  .2

 پرونده صوتی  .3
 مقالت  .4

 گزینه در مورد لحن محتوا غلط است؟  _کدام۵۶

 ✓استلحن محتوایی آشکار  .1

 های پیدای محتوا است اثرات لحن برنامه خدا گاه مخاطبان به مراتب بیشتر از بخش .2

 لحن محتوا باید ثابت واقعی و متناسب باشد  .3

 منظور از لحن ثابت داشتن لحن یکنواخت و خشک نیست  .4

 یک رسانه به دیگران ...... و ایجاد پیوند.......باشند.  _ارسال۵۷

1. Forward_link 

2. Link_forward✓ 
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