
 

 

 

         

  

  تعالیباسمه

  92-93نیمسال اول  – اولهاي سري تمرین

   دوم  ي:پایه  کامپیوتر  درس:

   1 ي:  صفحه                   92 آبان 24مهلت تحویل :  تا 
  

             
   دبیرستان عالمه حلی تهران     

  

از دو موردي که نام بردید،  به استانداردهاي گرفتن و ارسال داده در اینترنت چه میگوییم؟ دو مورد از مهمترین آنها را نام ببرید. -1سؤال 

راي این منظور از مورد دیگر استفاده شود را به تفصیل شرح داده و بگویید چرا باي زنده استفاده مییکی که براي کاربردهاي چند رسانه

 کنیم؟نمی

  ذخیره و ارسال نمایید. P01تایپ کرده و با نام  Wordجواب را در یک فایل 

 

 کند؟چیست و از چه روش ارتباطی استفاده می DNSسرویس  -2سؤال 

  ذخیره و ارسال نمایید. P02تایپ کرده و با نام  Wordجواب را در یک فایل 

 

 روش اتصال به اینترنت را نام برده و از بین آنها، روشی را که از همه پهناي باند بیشتري دارد را به تفصیل توضیح دهید.پنج  -3سؤال 

  ذخیره و ارسال نمایید. P03تایپ کرده و با نام  Wordجواب را در یک فایل 

  

شوند، یکسان بشوند؟ اگر این آدرسها با هم یکسان نمی آیا امکان دارد این آدرسها با هم چیست؟ MACمنظور از آدرس فیزیکی یا  -4سؤال 

  میتوان نتیجه گرفت آدرس دهی فیزیکی روش مناسبی براي آدرس دهی کامپیوترها در شبکه است؟ توضیح دهید.

  ذخیره و ارسال نمایید. P04تایپ کرده و با نام  Wordجواب را در یک فایل 

 

  .برطرف کرده و حالت صحیح آن را بنویسیداشکاالت کد زیر را  -5سؤال 

<html dir=rtl> 
<title>I am a book!</title> 
<head> 
<meta http-equiv="Language" content="fa"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<body> 
<p align=top dir="ltr"> 
<img href="image.jpg"> 

<br>سالم!</br> 

<br>من <i> <b> .ام.الیاچ.ت  </b></i> بلدم!</br> 

گذاري نموده و مطابق آنچه در صورت سؤال آمده نام … ,P01, P02هاي هاي خواسته شده در هر سؤال را با نامي فایلکلیه تذکر بسیار مهم:

 آدرس به rarیا  zipي ذخیره کرده و کل فولدر را به صورت یک فایل فشرده HW01_Class_Nameسپس همه را در فولدري با نام 

computer.helli+CLASSNUM@gmail.com از منظور. دنمایی ارسال CLASSNUM 206 کالس در اگر مثالً  شماست، کالس شماره 

فایل ارسالی علی علوي از کالس  مثال عنوانبه . کنید ارسال را خود ایمیل computer.helli+206@gmail.com آدرس به باید هستید،

 باشد. HW01_206_Ali Alavi.rarیا  HW01_206_Ali Alavi.zipباید  206



 

 

 

         

  

  تعالیباسمه

  92-93نیمسال اول  – اولهاي سري تمرین

   دوم  ي:پایه  کامپیوتر  درس:

   2 ي:  صفحه                   92 آبان 24مهلت تحویل :  تا 
  

             
   دبیرستان عالمه حلی تهران     

<br> که دونمیدر ضمن، من م :</br> 

<br><h2 dir="ltr">e=mc<sub>2</sub> !</br> 
<p dir="ltr"> 
</p> 
</body> 
</html> 

  ذخیره و ارسال نمایید. P05.htmlتایپ کرده و با نام  htmlجواب را در یک فایل 

  

  خروجی صفحه زیر به چه صورت است؟ -6سؤال 

 
  ذخیره و ارسال نمایید. P06.pngبا نام  pngیک عکس  قالب جواب را در


