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 حق چاپ و تکثیر محفوظ است

 

 به نام خدا

 5نکات مهم آزمون تئوری بین الملل اینترنت ورژن 

 

 مجازی) اجتماعات مجازی( انجمن آنالین 

و  (Chat room(تاق های گفتگوا-االرهای اینترنتیت-مانند: وب سایت های شبکه بندی اجتماعی

 بازی آنالین چند نفره می باشد 

 

 Podcast : رسانه دیجیتال می باشد  و فایل کلیپ های صوتی و تصویری 

 

  از دادن آدرس و شماره تلفن  خود پرهیز کنید در اجتماعات آنالین باید 

  ایمیل یک روش ارزان قیمت و کم هزینه ای است و روش  امن و مطمئنی نمی باشد 

      

 

  نام دیگر اینترنت تار جهان گستر می باشد که یک شبکه جهانی است 

 ار کودکان خود نظارت داشته باشند والدین باید بر ک 

 

  برای شناسایی بهتر، داشتنId .و رمز ضرورت دارد 

 

  داشتن نرم افزار ایمن ساز یا دیواه آتشFirewall تواند برای و داشتن نسخه پشتیبان از اطالعات می

 حفاظت از اطالعات بکار رود.

 

  قانون کپی برداریCopyright فزارهای اتولید کننده است و برای شناخت نرم  به معنای احترام به حق

 آید.مجاز یا داشتن مجوز به حساب می

 

 Open sourceموضوع آن است که  .موضوع قیمت نیست است ونه رایگان   معنی نرم افزار آزاد  : به

اید دخل و ای از آن شدهاید و مالک نسخهکه خریده ایشما قادر باشید بعد از پرداخت این هزینه در برنامه

)در ازای پول یا رایگان ( و یا  اگر دوست داشتید به دیگران واگذار نمایید دهید، بهبود را آن ،تصرف نمایید

 . را منتشر کنید دوباره آن

 

 Freeware: ا منبع آنه ییر دراند ، اما اجازه تغاین نوع نرم افزارها ، برای استفاده کاربر کامالً رایگان

رای کنند ، دایوجود ندارد . اینگونه نرم افزارها در بین کاربران کشورهایی که قانون کپی رایت را رعایت م

  محبوبیت باالیی است .

 

Shareware  ، این گونه نرم افزارها را با توجه به محدودیتی که از طرف سازنده آن اعمال شده است :

هایی وجود دارد توانید برای مدتی محدود به طور رایگان استفاده نمایید ، اما در استفاده از آنها محدودیتمی

محدودیت در مدت زمان استفاده و گاهی نیز به صورت  محدودیت در اجرا ، که گاهی به صورت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%25A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%25A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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. برای حذف این محدودیت ها و استفاده از این نرم شودهایی در امکانات نرم افزار مشاهده میمحدودیت

 افزارها باید آنها را خریداری کرد .

 توان به از معروفترین دانشنامه یا دایره المعارف میwww.wikipedia.com .اشاره کرد 

RSS (really simple syndication)  به معنای بروز ترین اخبار روز جهانی : 

Voip امکان برقراری ارتباط صوتی از طریق اینترنت : 

Malware شود.می دهنامی گیرد و اصوال بد نرم افزار: نرم افزاری است که برای اهداف کینه جویانه قرار می 

Spyware  نرم افزاری که برای اهداف جاسوسی استفاده می شود : 

Firewall برای محافظت از کامپیوتر در مقابل ورود بدون اجازه : 

Phishing ه دست بربانیان ا از قفرستند تا اطالعات شخصی و مالی ر: روندی است که مجرمان ایمیل های ناخواسته می

 آورند.

 کلمه ی gWeblo جزء دو از وبالگ Web وب و Blog به طور کلی  تشکیل شده است.  نوشته های روزانه

ف را یع اطراعقاید و وقا پیرامون افکار، ،ی خودوشته های روزانه( نBlogger بالگر) نویس وبالگ یک که مکانی به وبالگ

 )gBlo (بالگ صهخال طور به به وبالگگویند و دهد، میمی قرار دیگران اختیار در و منتشر از طریق آن بر روی وب

 .گویندمی

 

 

http://www.wikipedia.com/
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 5سئواالت آزمون عملی اینترنت بر اساس ورژن 

 

 ک برنامه مرورگر وب را باز کنید و به آدرس صفحه وب زیر برویدی-1

5sampletesttv7Http://www.ecdl.org/m/ 

 

را باز کنید و آدرس  plorerInternet Exنت را مشاهده کردید برنامه یا هر جا که آیکن  برنامه اینتر Startی جواب: از منو

 Pasteست با گزینه از کلیک را Internet Explorerباال را با عمل دراگ انتخاب و در کادر  آدرس مربوط به پنجره 

 .فشار دهید تا وارد سایت شوید را Enterبیاورید و کلید 

 

 ال کنید.فع  5نسخه  Ecdl/Icdlرا از صفحه برنامه درسی  Restaurant terraceتصویر -2

 .لیک کنیدک  Restaurant terraceجواب: با وارد شدن به سایت باال روی لینک 

 فعال کنید  5 نسخه Ecdl/Icdlرادر صفحه برنامه درسی   Restaurant  Booking Formلینک  -3

 گری باز شود.کلیک کنید تا صفحه دی Restaurant  Booking Formه سایت باال روی لینک جواب: با وارد شدن ب

 نتخاب کنید:موارد زیر را ا South pier Boathouse Restaurantدر صفحه وب -4

Date:24 August 2008 

Time:20:00 

Number of people:2 

Special Requirement: A table on the outdoor terrace please 

 .کنید ا را تایپیا آنه اطالعات داده شده را در کادرهای مربوطه وارد کنیددر قسمت پایین آن، با ورود به این سایت 

ش داده شده را در کلیک کنید .عدد نمای Book Tableعد از پر شدن فرم رزرو رستوران را تکمیل کردید و روی دکمه ب-5

Sample answer file ید.وارد کرده و ذخیره کن 

لیک کنید عددی را که ک Book Tableبا اطالعات داده شده روی دکمه  )در سئوال قبل(  جواب: بعد از پر کردن فرم باال

 وارد و ذخیره کنید. Sample answer fileدهد را در نشان می

 جستجو انجام دهید. Greek cuisineه یک موتور جستجو بروید و با استفاده از کلید واژه ب-6

ایپ کنید وجستجو ترا داخل گیومه   "”Greek cuisineوارد شده و سپس  عبارت  Googleجواب: ابتدا به آدرس سایت 

 را انجام دهید.

وب را به  رده و صفحهیت هایی که اطالعاتی در مورد آشپزی یونانی دارد را از میان نتایج جستجو پیدا کیکی از وب سا-7

 در پوشه داوطلبی خود ذخیره نمایید. k food.txtGreeعنوان یک فایل متنی با نام 

http://www.ecdl.org/m7sampletesttv5/
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به گونه ای ذخیره  ave AsSصفحه وب باز شده را با گزینه  شود.باز  کلیک کنید تااز نتایج حاصل از جستجوروی یکی جواب:

 را وارد کنید. Greek food.txtنام  File nameکنید که در قسمت 

تنی مربوط به مرا جستجو کنید یک جمله از اطالعات  Moussakaواژه یک دایره المعارف تحت وب بروید و کلید  به-8

 کپی کنید و آن را ذخیره کنید.  …Sampleرا در  Moussakaموضوع 

را در داخل گیومه تایپ کنید و جستجو را  Moussakaوارد شده و واژه    Www.wikipedia.comجواب: به سایت 

و سپس  Copy گزینه  ای  از مطلب را با عمل دراگ انتخاب و از کلیک راستجام دهید. یکی از نتایج را باز کنید و جملهان

 را انتخاب کنید. Pasteدرفایل مورد نظر گزینه 

 ک پیغام جدید بسازیدخواهید یک پیام ایمیل ایجاد کنید .برنامه ایمیل را باز کرده و یشما می-9

 نویسید آدرس ومتن نامه را ب ،کلیک کنید Compose(New)وارد شده و روی گزینه  Outlookبه نرم افزار 

 آماده کنید. Restaurant Bookingو موضوع  info@iranicdl.irیک ایمیل با آدرس ایمیل -10

ه  و موضوع  ومتن کلیک کنید و آدرس داده شد e(NewCompos)وارد شده و روی گزینه  Outlookجواب: به نرم افزار 

 نامه را بنویسید

 نیز برود Admin@iranicdl.irرا به آدرس  Restaurant Bookingاستفاده کنید تا پیام  CCاز ویژگی -11

 وارد کنید.  آدرس داده شده را CCدر کادر مربوط به  باز شده،جواب:در نامه 

 high)واولویت آن را باال  را از پوشه داوطلبی خود به عنوان یک ضمیمه به پیام باال وارد کنید. Reviews.docxفایل -12

priority) .وارد کنید 

پوشه داوطلبی خود  را از Reviews.docxجواب: در نامه باال روی شمایل گیره کلیک کنید و در پنجره باز شده فایل 

 نید.ک (باالت الوی) !شمایل عالمت سپس الویت آن را با کلیک روی کنید تا این فایل به این نامه ضمیمه شود.انتخاب 

 رنامه ایمیل را باز کنید و یک پیغام جدید بسازید.ب-13 

ا رمه همراه متن نا بهکلیک کنید در پنجره باز شده آدرس کامل فرد مورد نظر Newروی گزینه  Outlookدر نرم افزار 

 بنویسید.

 آماده کنید. Booking Restaurantو موضوع  Info@iramicdl.irیک ایمیل با آدرس -13

رد کرده ودر را وا Info@iramicdl.irدر پنجره باز شده آدرس ،کلیک کنید Newروی گزینه  Outlookدر نرم افزار 

 .کنید را وارد Booking Restaurantموضوع  Subjectکادر 

 تن کوتاه زیر را در قسمت اصلی پیام وارد کنید.م-14

 را تایپ کنید. متن داده شده در نامه باال در قسمت پیام نامه، 

 نیز برود. Admin@iranicdl.irبه آدرس  Restaurantاستفاده کنید تا پیام  CCاز ویژگی -15

 وارد کنید CCقسمت  را در Admin@iranicdl.irدر نامه باال آدرس 

http://www.wikipedia/
mailto:info@iranicdl.ir
mailto:Admin@iranicdl.ir
mailto:Info@iramicdl.ir
mailto:Info@iramicdl.ir
mailto:Admin@iranicdl.ir
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 وارد کنید. okingRestaurant boرا از پوشه داوطلبی خود به عنوان یک ضمیمه به پیام  Reviews.docxفایل -16 

فایل  رد شده  وود واخاز می شود به مسیر پوشه داوطلبی در نامه باال روی شمایل گیره کلیک کنید در پنجره ای که ب

Reviews.docx .را انتخاب کنید تا به نامه ضمیمه شود 

 ارسال کنید .  Highرا با اولویت  Restaurant Bookingپیام -17

 را کلیک کنید. Sendکلیک کنید و سپس  در نامه باال روی شمایل 

 

 باز کنید . Inboxشه پیام های ورودی را از پو Walk on the beachپیام -18

 دابل کلیک کنید تا نامه باز شود. Walk on the beach روی نامه  Inboxدر پوشه 

 ود ذخیره نمایید.در پوشه دواطلبی خ  Walk on the beachرا از پیام   beach.jpgضمیمه -19

 در پوشه داوطلبی خود ذخیره رااب کنید و مسیر را انتخ Save asکلیک راست کرده و گزینه  beach.jpgروی شمایل فایل 

 رار دهید.ق

 

را از پوشه داوطلبی خود باز کرده و همه  walk.docxفایل .پاسخ دهید   Walk on the beachبه پیام داوطلبی -20
همه ارسال کنید . بچسبانید و سپس Walk on the beachداخل سند را کپی کنید و در گوشه باالی سمت چپ پیام متن 

 پیام های که باز هستند را بدون ذخیره ببندید.

از  ی کنید با استفادهمرا انتخاب کنید متن پیام را مشاهده  Replyکلیک کنید و دکمه   Walk on the beachروی پیام 
م تن پیاب سپس کپی و در مرا باز کنید. محتوای آن را انتخا walk.docxبه مسیر پوشه داوطلبی رفته و فایل  Startمنوی 

 ندید.ها را بدون ذخیره ببرا کلیک کنید و همه پیام Sendکنید. دکمه  Pasteدر گوشه باالی سمت چپ 

 باشد. Musicنید که حاوی عبارت کخود پیامی را جستجو  (Inbox)های ورودی در پوشه پیام -21

 د.را جستجو کنی Musicعبارت  Searchشوید در باالی آن با کمک کادر  Inboxوارد 

 
 


