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صحیح یا غلظ تَدى گضیٌِ ّای صیش سا هطخص کٌیذ.

1

 .....الف) اقتصادی کِ ًاضی اص فعالیت دس صهیٌِ داًص ٍکسة دسآهذتِ ٍسیلِ تَلیذ اعالعات تاضذتجاست الکتشًٍیکی ًام داسد.

0.5

 .....ب) تجاست سٌتی ًَعی اص تجاست الکتشًٍیکی است کِ یکی اص سِ هشحلِ تجاست غیشالکتشًٍیکی است.

0.5

 .....ج) ها سفاسش خشیذ کتاب سا تِ صَست ایٌتشًتی ثثت هی کٌینّ ،ضیٌِ ی کتاب سا تِ صَست ایٌتشًتی پشداخت هی کٌین ٍ

0.5

کتاب سا اص عشیق پست تحَیل هی گیشین ،ایي سٍش ،تجاست الکتشًٍیک ًاخالص ًام داسد.
 .....د) ّذف اص یک حولِ سایثشی تخشیة سیستن ّای اعالعاتی ٍ استثاعی است.

0.5

 )ُ .....اٍلیي ق ذم دس عشاحی تاصی سایاًِ ای ًَضتي فیلن ًاهِ ٍ اًتخاب صتاى تشًاهِ ًَیسی است.

0.5

جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ.

2

الف)  ..............یعٌی ،جذایی اص گزضتَِّ ،یت دیٌی ٍ هلی.

0.5

ب)  . . . . . . . . .یعٌی حفاظت اعالعات ٍ سیستوْای اعالعاتی اص فعالیتْای غیشهجاص.

0.5

ج) ّکشّا اص عشیق  .............تِ سیستن ّای سایاًِ ای ًفَر هی کٌٌذ.

0.5

د) ...... .... ...فضاّایی دسدًیای هجاصی ّستٌذکِ تشای استثاط هیاى افشادهختلف ،تاسغَح گًَاگَى دستشسی،تِ ٍجَد آهذُ اًذ

0.5

ُ) تِ ًفَر گشاًی کِ دس پی تخشیة اعالعات ًیستٌذ ٍ فقظ ا ص اعالعات سیستن استفادُ هی کٌٌذ............ ...گفتِ هی ضَد.

0.5

ٍ)  ........تشای تْشُ تشداسی غیشهجاصٍسشقت اعالعات ٍیاتخشیة اعالعات دسسیستن ّا ًفَرهی کٌٌذ.

0.5

سَاالت تستی

3
 -1اعالعات چیست؟

0.5

الف)هجوَعِ ای اصدادُ ّا

ب)کاًال استثاعی تیي دادُ ّا

ج) تِ فٌاٍسی سایاًِ گفتِ هی ضَد

د)تِ پشداصش دادُ ّا گفتِ هی ضَد

-2هجوَعِ ای ٍ  ..........................................سا فٌاٍسی هی گَیین .
.....................................................
الف)ًشم افضاسٍ ،
ب)ًشم افضاس ،ایٌتشًت ،سایاًِ
سخت افضاس ٍ ًیشٍی اًساًی
اص .....................................................
د) سخت افضاس ،کاًال استثاطً ،یشٍی اًساًی
ج)سخت افضاس ،سایاًًِ ،یشٍی اًساًی

0.5

-3فٌاٍسی اعالعات ٍ استثاعات تِ علن جوعآٍسی  .......................... ٍ... ، .... ....... ،هیپشداصد
 ٍ..............................اًتقال اعالعات
ب)دستِتٌذی ،پشداصش
الف)خالصِ کشدى ،دسیافت ،پشداصش

0.5

دستِتٌذی ،فیلتش کشدى ٍ اًتقال اعالعات

ج)دستِتٌذی ،خالصِ کشدى ،دسیافت کشدى

-4یک ضشکت هی خَاّذ ضعف ّای اهٌیتی ضثکِ دسٍى ساصهاًی خَد سا کطف کٌذ تِ کذام دستِ اص ًفَر گشاى ًیاص داسد؟
الف)ٍاکش

ب) ّکش

ج) کشاکش

د) ّش کذام اص ًفَر گشاى تاضذ ایشادی ًذاسد

 .............-5هجوَعِ ای اص تاٍسّا ،اسصش ّا ،آسهاى ّا ،داًص ّاٌّ ،شّا ،فٌَى ،آداب ٍ اعوال جاهعِ است ٍ ساختاس ٍ کیفیت
صًذگی هشدم جاهعِ سا هطخص هی کٌذ.
الف)تحشاى َّیت

ب)فشٌّگ

0.5

ج) تخشیة فشٌّگ

د)ضثکِ ّای اجتواعی

0.5

-6تِ خذهات یا اقالم فٌاٍسی اعالعات کِ تَسظ دٍلت تشای ساصهاى یا ضْشًٍذاى فشاّن هی ضَد ٍ کوتش اص اص کاغز ٍ اسسال

0.5

پستی استفادُ هی ضَد  .........گفتِ هی ضَد.
الف)تجاست الکتشًٍیک

ج) پشداخت الکتشًٍیک

ب) آهَصش الکتشًٍیک

د)دٍلت الکتشًٍیک

 .............-7هثادلِ تجاسی تذٍى استفادُ اص کاغز ٍ هستقل اص هحیظ جغشافیایی است کِ تِ فشایٌذ خشیذ ٍ فشٍش ٍیا خذهات

0.5

ٍیا اعالعات اص عشیق ضثکِ ّای سایاًِ ای اص جولِ ایٌتشًت گفتِ هی ضَد.
الف) حق هالکیت هعٌَی

ب) اقتصاد داًص تٌیاى

4

ج)تجاست الکتشٍ ًیکی

د)کسة دسآهذ

سَاالت تطشیحی
 )1جاهعِ اعالعاتی سا تعشیف کٌیذ.

1

)2هَاسد ستَى  Aسا تِ هَسد هشتثظ تا آى دس ستَى ٍ Bصل کٌیذ.

2

 .....الف)قَاًیي هشتَط تِ حوایت اص تَلیذ علن ٍ داًص

patch)a

 .....ب)ساهاًِ هذیشیت آهَصضی

)bهٌْذسی اجتواعی

 .....ج)ًشم افضاس سفع خغا دس یک هحصَل

)cحق هالکیت هعٌَی

 .....د) سٍضی تشای جوع آٍسی اعالعات

LMS)d
)eتجاست الکتشًٍیک

 3 )3ساُ جلَگیشی اص ًفَر تِ ضثکِ سا تٌَیسیذ.

1.5

 3 )4هَسد اص اثشات هثثت تاصیْای سایاًِ ای سا تٌَیسیذ.

1.5

1

2 )5هضیت استفادُ اص آهَصش الکتشًٍیکی سا تٌَیسیذ.

 3 )6هَسد اص ٍظایف پلیس فتا سا تٌَیسیذ.

1.5

 )7دس ایجاد جاهعِ اعالعاتی تِ چِ اهکاًات ٍ صیش ساختْایی ًیاص هی تاضذ؟

0.75

)8اًَاع سیستن ّای آهَصش الکتشًٍیکی سا ًام تثشیذ.

0.75

1

 2)9هَسد اص هعایة تجاست الکتشًٍیک سا تٌَیسیذ.
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هَفق تاضیذ

