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-1کدام نرم افزار زیر صفحه گسترده به شمار می رود؟
الفword -
بEXCEL -

جwindow -
دaccess -
-2کدام مورد زیر جزء کاربردهای نرم افزار excelمی باشد؟
الف -تهیه ی سند متنی
ب -تهیه فایل ارائه
ج -تهیه لیست و گزارش
د -بانک اطالعاتی
-3هرکار پوشه دارای تعدادی صفحه ی کاری می باشدکه به آن ............گفته می شود؟
الفwork book -
بworksheet -
جcell -
دspreadsheet -
-4به هر خانه از جدول داخل کاربرگ...............می گویند؟
الفcell -
بtable -
جrow -
دcolumn -
-5کدام آدرس زیر جهت دسترسی به یک سلول صحیح نمی باشد؟
الفb55 -
بaf077 -

جz07 -
دs55 -

-6درصورتی که بخواهیم یک کارپوشه جدید با استفاده از الگوهای خودمان ایجاد کنیم کدام مورد مناسب است؟
الفworkbook blank -
بinstalled template -
جmy template -

دnew from existing -
-7فرمت یا پسوند فایل ذخیره شده در اکسل کدام است؟
الفxlsx -
بxm -
جxlc -
دxlz -
-8کلید میانبر ذخیره ی کارپوشه با نام جدید کدام است؟
الفf11 -
بf15 -

جf0 -

دf3 -
-9بطور پیش فرض در یک کارپوشه جدید چند کاربرگ وجود دارد؟
الف3 -
ب4 -
ج5 -
د5 -
-10برای رفتن به اخرین سطر یک صفحه ی کاری از کلید میانبر  ..............استفاده می شود؟
الف→+ctrl -
ب←+ctrl -
ج↑+ctrl -

د↓+ctrl -

-11برای حرکت بین کارپوشه ها ی باز از چه روشی استفاده می شود؟
الف -سربرگ  viewو گروه  windowابزار switch window
ب -سربرگ  viewو گروه  windowابزار switch window
ج -سربرگ  viewو گروه  windowابزار arrange all

د -سربرگ  viewگروه document view

-12نام پیش فرض فایل های اکسل چیست؟
الفdocument -
بbook -
جwork book -
دdatabase -
-13برای تغییر تنظیمات نرم افراز اکسل از کدام روش استفاده می شود؟
الف -سربرگ  toolگزینه option
ب -سربرگ  toolگزینه setting

ج -ازدکمه  officeگزینه option
د -از دکمه  officeگزینه setting
-14برای ایجاد یک کارپوشه خالی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -گزینه blank workgroup
ب -فشردن کلید ctrl+m

ج -استفاده از کلید alt+f4
دctrl+w -
-15برای خروج از محیط اکسل از چه روشی استفاده می شود؟
الف -گزینه  closeاز منوی office
بctrl+w -
ج -فشردن کلیدهای alt+f4
دctrl+o -
-16کدام یک از نوارهای زیر فقط در محیط اکسل دیده می شوند؟
الفquick access toolbar -
بribbon -

جformula bar -
دaddress bar -
-17جهت انتخاب نوع دخیره سازی فایل از کادر محاوره ای  saveاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفsave in -
بsave as type -
جsave as -
دfile name -
-18برای بزرگنمایی از چه روشی استفاده میشود؟
الف -استفاده از سربرگ  viewو گزینه zoom
ب -استفاده از ابزار  zoomدر نوار ابزار دسترسی سریع
ج -استفاده از کلیدهای ctrl+z
د -استفاده از سربرگ  reviewو گزینه zoom
-19برای نمایش صفحه کاری قبلی از کدام کلید استفاده می شود؟
الفfirst -
بlast -
جprevious -

دnext -

-20برای استفاده از الگوهای نصب شده در اکسل کدام گزینه صحیح است؟
الفinstalled template -
بmy template -
جblank workbook -
دnew from existing -
-21کدام نوع داده زیر در سلول های صفحه کاری محاسبه نمی شود؟
الف -متن
ب -تصویر
ج -عدد
د -تاریخ
-22برای ویرایش محتوای سلول فعال شده از کلید  ...........استفاده می شود؟
الفf5 -
بf3 -

جenter -
دspacebar -
-23برای انتخاب چند سلول پراکنده در یک صفحه کاری کدام کلید را همراه ماوس نگه میداریم ؟
الفshift -
بalt -
جspace bar -
دctrl -
-24اجرای مجدد آخرین فرمان لغو شده توسط کدام گزینه انجام میشود؟
الفundo -

بcopy -
جrepeat -
دhome -
-25برای مرتب کردن اطالعات از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفsort(data -
بdata(view -
جdata(sort -
دdata(data -
-26گزینه  formatاز گروه  clearچه عملی انجام میدهد؟
الف -حذف سلول
ب -حذف محتوای سلول
ج -حذف قالب سلول
د -حذف یادداشت و توضیح سلول
-27برای حذف محتوای سلول از چه کلیدی در صفحه کلید استفاده می کنیم ؟
الفbackspace -
بenter -

جdelete -
دclear -
-28قابلیت  autofillدر سلول به چه معناست؟
الف -رنگ کردن سلول
ب -پرکردن محتوای سلول ها به طور اتوماتیک
ج -منتقل کردن محتوای سلول
د -کپی کردن سلول به سلولی دیگر
-29برای ثبت و لغو محتویات یک سلول از کدام گزینه استفاده میشود؟
الف -دکمه ی  enterجهت ثبت و دکمه  escجهت لغو
ب -دکمه ی  tabجهت ثبت و دکمه ی  pauseجهت لغو
ج -دکمه ی  enterجهت ثبت و دکمه ی  space barجهت لغو

د -دکمه ی  space barجهت ثبت و دکمه ی  escجهت لغو
-30کلید میانبر دستور  undoکدام گزینه می باشد؟
الفctrl+z -
بctrl+y -
جctrl+c -
دctrl+x -

-31برای پیدا کردن عبارتی خاص از کدام گزینه استفاده میشود؟
الف -از سربرگ  homeابزار find
ب -کلیدهایf ctrl+
جctrl+h -
دctrl+d -
-32گزینه  case sensitiveدر پنجره ی جستجو چه عملی انجام میدهد؟

الف -کل عبارت را جستجو می کند
ب -جستجو برای حروف بزرگ و کوچک حساس می شود
ج -کلمه بعدی را جستجو می کند
د -جستجو متوقف می کند.
-33در پنجره ی  replaceکدام دکمه ،جایگزینی یک عبارت را انجام میدهد؟
الفreplace -

بfind next -
جreplace all -
دmore -
-34در پر کردن خودکار سری خانه سلول توسط ماوس ابتدا باید کدام سلول ها انتخاب شوند؟
الف -فقط سلول اول
ب -سه سلول اول
ج -دو سلول اول
د -انتخاب الزم نیست
-35توسط کدام گزینه می توان عرض ستون ها را تغییر داد؟
الف -ابزار  formatگزینه row height
ب -ابزار  layoutگزینه column width
ج -درگ کردن مرز میانی ستونها
د -عرض ستونها ثابت می باشد و قابل تغییر نیست
-36توسط کدام گزینه سربرگ و گزینه میتوان ستون انتخاب شده را حذف کرد؟
الفformat(cell(home -
بdelete(cell(format -
جdelete(cell(home -

دdelete(cell(insert -

-37اگر در ردیف فعال  worksheetداده ای داشته باشیم ،با کلیک راست روی آن سطر و انتخاب گزینه ی
 insertچه اتفاقی خواهد افتاد؟
الف -یک ردیف خالی اضافه شده و داده های به پایین منتقل می شوند
ب -با توجه به داشتن داده در ردیف آخر عمل درج انجام نمی شود.
ج -ردیف آخر حذف شده و ردیف جدید جایگزین می شود.
د -عمل درج ردیف در آخرین سطر انجام میشود
-38جهت تغییر نام یک کاربرگ چه عملی انجام می دهیم؟
الفview>rename -
ب -دابل کلیک روی نام کاربرگ و سپس تایپ نام دلخواه
ج -استفاده از ابزار  layoutو انتخاب گزینه ی rename

دDesign>rename -

-39آسان ترین روش برای انتخاب یک ستون کدام گزینه می باشد؟
الف -قرار گیری روی نام ستون و کلیک روی آن ( انتخاب آن )
ب -راست کلیک روی نام ستون وا نتخب اگزینه Select row

ج -راست کلیک روی نام ستون و انتخاب گزینه Select column
د -درگ کردن کل ستون مورد نظر

-40برای افزودن یک کاربرگ جدید از کدام سربرگ و گزینه استفاده می کنیم ؟
الفformat(cell(home -
بinsert(cell(format -

جinsert(cell(home -
دinsert(cell(insert -

-41به صورت پیش فرض اندازه ی عرض و ارتفاع سلول ها به ترتیب چقدر است؟(راست به چپ)
الف15.0،43 -
ب15.15،5 -
ج0،43.15،05 -
د15.0،5 -
-42سطر و ستون اضافه شده توسط  insertدرکدام محل درج میشود؟
الف -باالی سطر انتخاب شده .سمت چپ ستون انتخاب شده
ب -پایین سطر انتخاب شده .سمت راست ستون انتخاب شده
ج -در محل انتخاب شده کاربر.در محل انتخاب شده کاربر
د -در ابتدای کاربرگ .در انتهای کاربرگ
-43برای کپی و انتقال کاربرگ ها از کدام گزینه استفاده میشود؟
الف -چپ کلیک روی کاربرگ و انتخاب گزینه move or copy
ب -استفاده از ابزار  formatو سپس گزینه ی move
ج -درگ کردن کاربرگ به محل دلخواه
د -در محل انتخاب شده کلیک کنید کپی را انتخاب کنید
-44برای ایجاد کپی از یک کاربرگ هنگام درگ کردن کدام کلید را از روی صفحه کلیک نگه میداریم؟
الفalt -
بcrtl -
جshift -
دalt+shift -
-45از کادر  move or copyانتخاب کدام گزینه یک کپی از کاربرگ ایجاد می کند؟
الفmove to end -
بto book -

جcreate a copy -
دcopy -
-46هر کارپوشه به صورت پیش فرض دارای  .............کاربرگ و حداقل  ...................کاربرگ در صورت حذف
میباشد ؟ ( از راست به چپ )
الف3 -و1
ب1 -و3
ج3 -و3
د1 -و5
-47آشکارسازی و پنهان سازی کاربرگ توسط کدام گزینه انجام می شود؟
الفhide & unhide sheet -
بunhide sheet -

جhide sheet -
دprotect sheet -
-48کدام جمله صحیح است؟
الف -پس از حذف کاربرگ ها بازیابی آنها توسط  undoانجام می شود.
ب -ساده ترین روش انتقال کاربگ درگ کردن آن می باشد
ج -امكان حذف یک سلول دارای اطالعات وجود ندارد
د -چندکاربرگ را نمی توان به صورت متوالی انتخاب کرد.
-49کاربرگ اضافه شده توسط کاربر از طریق گزینه  insertدر سربرگ  homeدر کجا اضافه می شود؟
الف -قبل از کاربرگ فعال
ب -بعد از کاربرگ فعال
ج -ابتدای تمام کاربرگ ها
د -انتهای تمام کاربرگ ها
-50برای تراز بندی متن ها از کدام استفاده میشود؟
الفnumber -
بalignment -

جborder -
دfill -

-51کدام نوع داده ی زیر برای نمایش قالب پولی کاربرد دارد؟
الفcurrency -
بnumber -

جtext -

دgeneral -
-52جهت نمایش عدد ورودی به صورت درصد،کدام قالب را انتخاب میکنیم ؟
الفpercentage -
بdate -
جfraction -
دcurrency -
 Merge and center-53چه عملی را در قالب سلولی انجام میدهد؟
الف -تقسیم یک سلول در وسط کاربرگ
ب -جا به جا کردن چند سلول در وسط سطر
ج -ادغام چند سلول و وسط چین شدن داده
د -کوچک کردن متن در وسط یک سلول
-54اگر بخواهیم متن اضافی در یک سلول شکسته شود و به سطر بعدی همان سلول برود  ...................را از نوار
ابزار کلیک می کنیم؟
الفmerge and center -
بshrink to fit -

جsplit cell -

دwarp text -
-55کدام ابزار زیر ،متن داخل یک سول را به صورت افقی ،عمودی یا چرخشی نشان دهد؟

الفorientation -
بalignment -
جcenter -
دwarp text -
-56درچه صورتی امکان قالب بندی داده های یک سلول در اکسل وجود ندارد؟
الف -هنگامی که سلول را  selectکرده باشیم
ب -هنگامی که سلول را قالب بندی کرده باشیم
ج -هنگامی که در حال نوشتن داخل سلول باشیم
د -در هر صورت امكان قالب بندی وجود دارد
-57در صورتی که بخواهیم از قالب های آماده اکسل استفاده کنیم بایستی از ابزار  ..................استفاده نماییم
الفformat -
بstyle -
جtemplate -
دclipboard -
-58برای تغییر قالب بندی سلول ها از کدام گزینه استفاده میشود؟
الفsort & filter -
بformat cell -

جpage setup -
دsheet option -
-55برای اینكه اندازه متن کاهش یافته به میزانی که متن در داخل سلول جا گیرد از گزینه  ...............استفاده می کنیم؟
الفword text -
بmerge cell -
جshrink to fit -
دsplit cell -
-60در پنچره محاوره ای  format cellسربرگ alignmentگزینه  justifyمعادل کدام گزینه است ؟
الفwarp text -

بmerge cell -
جshrink to fit -
دsplit cell -
-61برای تعیین کادر سلول ها از کدام زبانه از پنجره  format cellاستفاده می شود؟
الفalignment -
بborder -

جfont -

دnumber -
-62کدام یک برای قالب بندی معمولی و پیش فرض اعداد است؟
الفnumber -
بspecial -
جgeneral -

دcurrency -

-63برای نمایش اعداد به صورت تاریخ از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفpercentage -
بdate -

جtime -

دcurrency -
-64گزینه  decimal placeدر کادر محاوره ای  numberچه کاربردی دارد؟
الف -نمایش اعداد منفی
ب -جدا کردن ارقام عدد به صورت سه تایی
ج -تعداد ارقام اعشاری
د -تعیین نوع عدد
-65گزینه  fillاز سربرگ  alignmentدر پنجره ی  format cellچه عملی انجام می دهد؟
الف -پرکردن یک خانه با واژه مورد نظر
ب -تغییر رنگ زمینه سلول
ج -فشرده سازی اطالعات داخل سلول
د -ترازبندی اطالعات داخل سلول
-66جهت قالب بندی جداول از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف -از سربرگ  homeگروه  styleانتخاب ابزار cell style
ب -از سربرگ  homeگروه  styleانتخاب ابزار format table
ج -از سربرگ  homeگروه font

د -استفاده از کادر محاوره ای format cell
-67کدام گزینه در کادر محاوره ای  fontبرای توان نویسی به کار میرود؟
الفsubscript -
بsuperscript -

جstrikethrough -
دUnderline -
-68برای نوشتن فرمول کدام عالمت را بایستی ابتدا در سلول قرار دهیم؟
الف# -
ب= -
ج: -
د( -
-69کدام آدرس زیر یک آدرس مطلق است ؟
الفa5 -
بb$0 -
جF0$ -
دM80$ -
-70آدرس نسبی چه ویژگی خاصی دارد؟
الف -با تغییر محل فرمول .آدرس داخل فرمول تعییر میكند
ب -با تغییر محل فرمول .آدرس داخل فرمول تعییر نمیكند
ج -با تغییر محل فرمول .فقط سطر آدرس داخل فرمول تغییر میكند
د -با تغییر محل فرمول .فقط ستون آدرس داخل فرمول تغییر میكند

-71کدام مورد زیر یک فرمول یا تابع نمی باشد؟
الفb5*57= -
بsum(a1:a3= ) -

جmax(f5:f0 ) -

دsum(a1:a5= ) -
-72با توجه به مقادیر  5،Iran،1555،7در سلول  a1تا  a4خروجی تابع زیر چیست ؟
=)count(a1:a4
الف4 -
ب3 -
ج5 -
د5 -
-73برای بدست آوردن میانگین سلول از تابع  ...........استفاده می شود؟
الفaverage -
بsum -
جmin -

دround -
-74در هر تابع برای انتخاب و لحاظ کردن سلول های هم جوار مانند b1تا  b10از کدام عالمت استفاده می شود؟
الف; -
ب، -
ج: -
د" -
-75در صورت استفاده غلط از نام تابع ،کدام خطا رخ می دهد؟
الفname# -
بvalue# -
جdiv/7# -
د### -
-76کدام عالمت ریاضی زیر دارای تقدم بیشتری است؟
الف* -
ب+ -
ج/ -
د^ -
-77کدام یک از توابع زیر کوچکترین مقدار ورودی را برمی گرداند؟
الفmax -
بmin -
جround -
دcount -
-78خروجی فرمول مقابل زیر چیست؟=)8^3*2-2^3+2(*2
الف07 -
ب44 -
ج35 -

د435 -
-79کدام فرمول زیر میانگین سلول های  a1تا  a5را محاسبه نمی کند؟
الفaverage (a1:a5)= -
بsum (a1:a5)/count(a1:a5= ) -
جaverage(a1;a5= ) -
دaverage(a1;a5;a3;a4;a5= ) -
-80کدام تابع زیر تعداد سلولهایی را که شامل عدد میباشد را میشمارد؟
الفmin -
بsum -
جcount -

دaverage -
-81کدام تابع مجموع سلولها را نشان میده؟
الفaverage -
بmin -
جsum -

دmax -

-82نتیجه تابع مقابل چه عددی است ؟=)125763،0(round
الف15 -
ب13 -
ج15،5 -
د -پیغام خطا
-83اگر سلولهای  a1=50و  b2=fو  c3=2ftو  d2=20باشد ،حاصل تابع زیر چنداست
؟=)sum(a1;b2;c3;d2
الف -صفر
بf5f075 -
ج07 -
د05 -
-84اگر سلولهای  a1=50و  b2=fو  c3=2ftو  d2=20باشد،حاصل تابع زیر چند است ؟
)count=(a1;b2;c3;d2
الف4 -
ب3 -
ج5 -
د -صفر
-85کدام یک از گزینه های زیر یک آدرس کامال نسبی است؟
الفa1 -
بa81$ -

جa1$ -
دa81 -

-86اگر  a1=10باشد نتیجه فرمول زیر چیست ؟)”if(a1<>-1,”ok”,”cancel

الفok -
بcancel -
جtrue -
دfalse -
-87اگر بخواهیم محتوای خانه های  a4,a5با هم جمع شده و بر  a6تقسیم شوند و سپس به توان  b3برسند
کدام فرمول صحیح است؟
الفa4+a5/a4^b3 -

بa4+a5/a4^b3( ) -
جa4+a5)/a4^b3(( ) -
دa4+a5/a4*a3( ) -
-88برای ترسیم نمودار کدام داده بایستی در کاربرگ وارد شده باشیم ؟
الف -عنوان نمودار
بchart -
جtrue -
دfalse -
-89مقادیر نمودار در  data rangeکدام است؟
الفvalue -
بlabel -

جtitle -

دchart -
-90کدام موردزیر جهت نمایش راهنمای نمودار استفاده میشود؟
الفchart title -
بaxes -
جdata label -

دlegend -

-91کاربردابزارlocationدر سربرگ designچیست؟
الف -تعیین محل نمودار
ب -انتخاشكل نمودار
ج -تغییر ساختار نمودار
د -تغییر داده های نمودار
-92برای اضافه کردن داده های جدید با محدوه ی جدید داده ها به نمودار،ابزار  .........انتخاب می کنیم؟
الفdata range -
بselect data -
جseries -
دstyle -
-93برای ایجادنمودار از چه روشی استفاده میکنیم؟
الف -استفاده از سربرگ insertگزینه chart
ب -باستفاده از سربرگ viewگزینه chart

ج -استفاده از سربرگ  chartگزینه یinsert chart

د -استفاده از سربرگ dataگزینه ی chart
-94برای چاپ اسنادکدام روش اشتباه است؟
الف -استفاده از گزینه ی printاز منویoffice

ب -استفاده از ابزار  printدر حالت print preview
ج -استفاده از کلیctrl+p
د -استفاده از ابزار printدر سربرگ home
-95خطوط شبکه در نمودار برای چه منظور استفاده میشود؟
الف -درجه بندی نمودار
ب -نمایش راهنما
ج -نمایش جدول داده ها
د -نمایش برچسب داده ها
-96برای تغییر تنظیمات کاغذ از ابزار استفاده می شود؟
الفpage border -
بpage setup -
جpage back ground -

دpage layout -

-97گزینه ی مناسب برای ایجاد نمودار chartکدام است؟
الفf11 -
بf5 -
جf15 -
دf5 -
-98برای تغییر نوع نمودار از کدام گزینه استفاده میشود؟
الفchart type change -
بchart title -
جlegend -
دgridlines -
-99برای مشاهده یا عدم مشاهده خطوط شبکه خطوط شبکه راهنمای نمودار از سربرگ layoutکدام گزینه
استفاده میشود؟
الفchart type -
بchart title -
جlegend -
دgridlines -
-100برای مشاهده ی جدول داده های نمودار ،کدام گزینه صحیح می باشد؟
الفdata table -
بdata label -
جchart title -
دchart type -
-101برای مشاهده ی مقادیر داده های نمودار ،کدام گزینه کاربرد دارد؟
الفdata table -

بdata label -
جchart title -
دchart type -
-102برای تغییر زاویه ی مشاهده ی نمودار سه بعدی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفd rotation3 -
بtypechart -
جshadow -
دchart title -
-103برای نمایش مقادیر نمودار به صورت در صداز کدام نوع نمودار استفاده می شود؟
الفCOLUMN -
بBAR -
جPIE -
دLINE -
-104برای تعیین محدوه ی چاپ از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفPRINT (PAGE -
بPRINT TITLES (PAGE LAYOUT -

جSELECTION(PRINT -
دFile>print -

-105برای پاك کردن محدوه ی چاپ از گزینه ی  ...........استفاده می کنیم؟
الفSET PRINT AREA -
بCLEAR PRINT AREA -
جDELETE -
دPRINT RESET -
-106برای چاپ صفحه کاری فعال کدام گزینه را از کادر محاوره ای PRINTانتخاب میکنیم؟
الفENTIRE WORKBOOK -
بACTIVE SHEET -
جALL -

دPAGE -
-107برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود ؟
الف -سربرگ Homeگزینه Delete
ب -سر برگ  Homeگزینه Clear Contents
ج -سر برگ  Dataگزینه Clear
د -سر برگ  Homeگروه  Clearگزینه Clear Format
-108برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود ؟
الف -سر برگ  Viewگزینه Style
ب -سر برگ  Insertگزینه Chart
ج -سر برگ  Insertگزینه Symbol
د -سر برگ  Insertگزینه Object
-109برای اجرای فرمان  Cutو  Pasteاز کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟

الفCtrl+C - Ctrl+V -
بCtrl+X-Ctrl+V -
جCtrl+Z - Ctrl+Y -
دCtrl+Y - Ctrl+Z -
-110جهت آدرس دهی مطلق از کدام کارکتر در کنار آدرس سلولها استفاده می شود؟
الف@ -
ب# -
ج$ -
د& -
-111کدام یک از گزینه های زیر فرمول مطلق یا ارجاعی می باشد؟
الفA5= -
بA5$= -
ج$A5= -
دA85$= -
-112مقصود از Decimal Placeدر قسمت سربرگ NumberFormat Cellچیست؟
الف -خوانده شدن عدد با کاما
ب -گذاشتن درصد برای عدد
ج -دقت اعشاری عدد
د -مكان قرارگیری ارقام
-113برای چرخش متن داخل سلول با توجه به درجه دلخواه کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
الفHome(Aligment(Orien Tation -
بHome(Format Cell(Orientation -
جHome(Format Cell(Rotate -

دHome(Text Control(Orientation -
-114کدام یک از گزینه های زیرواقع در پنجره  Format Cellsباعث اعمال فرمت با قالب رایج پول می شود؟
الفCurrency -
بSpecial -

جFraction -
دNumber -
-115کدام یک از گزینه های موجود درزبانه  Numberاز کادر محاوره  Format Cellsامکان اضافه کردن %
(درص را به اعداد می دهد؟
الفCurrency -
بPercentage -
جSpecial -
دNumber -
-116بعد از رسم چارت در اکسل و انتخاب  Save As Tempelateنمودار رسم شده با چه پسوندی ذخیره
میشود؟
الفRtx -
بCrtx -

جCrt -
دTrc -
-117در تنظیمات مربوط به نمودار کدام گزینه برای جابجایی سطر و ستون میباشد؟
الفMove Row/Column -
بRemove Row/Column -
جSwith Row/Column -
دMove Chart -
-118برای رسم نمودار در اکسل چگونه عمل می کنیم؟
الفInsert - Chart -
بInsert - Smart Art -
جRefrences - Chart -
دChart -

-

Developer

-119کلید میانبر Insert Worksheetکدام است؟
الفShift +F11 -
بShift + F15 -
جCtrl + Shift + F0 -

دShift + F5 -

-120چگونه می توان Sheetهای یک برنامه Excelرا زیاد کرد؟
الف -ازTab Home
ب -با کلیک روی Insert Worksheet
جTab Insert -
دTab Data -
-121برای حفاظت از ساختار کارپوشه گزینه  Protect Work Bookرا از کدام سربرگ انتخاب می کنیم ؟
الفView -
بReview -
جPage Layout -
دInsert -
-122عالمت مساوی در شروع یک خانه نشانه چیست؟
الف -شروع یک فرمول
ب -شروع یک جستجو
ج -شروه عملیات Filter
د -شروع ذخیره سازی یک فایل
-123کدام گزینه جزء تابعهای شرطی است ؟
الفIF -
بSecond -
جAnd -
دOr -
-124کدام یک از فرمول های زیر معدل اعداد درون سلول های  C4تا  C8را نمایش می دهد؟
الفAverage (C4:C0( -

ب: Sum (C4 ( -
جAverage (C4;C0( -
دSum (C4; C0( -
-125کدامیک از توابع زیر می تواند تعداد اعداد بزرگتراز  3را در چند سلول محاسبه کند ؟
الفIf -
بCount -
جCountif -
دSum If -
-126در تب  Homeقسمت  Numberکدام گزینه برای نشان دادن اعداد به صورت کسری میباشد؟
الفScintific -
بFraction -
جPercentage -
دAccounting -
-127برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
الف -گزینه  Editاز سر برگ Home
ب -گزینه  New Commentاز سر برگ Reviwe

ج -گزینه  Insert Commentسر برگ View
د -گزینه  Commentاز سر برگ Insert

-128برای مرتب کردن اطالعات موجود در لیست (بر اساس حروف الفبا ) ......
الفData \ Sort -
بData \ Filter -
جInsert \ Sort -

دHome \ Find -

-129با استفاده از گزینه  .........می توان تغییرات انجام شده در کارپوشه های اشتراکی را مشاهده کرد ؟
الفChanges -

بShare Workbook -
جTrack Changes -
دChange All -
-130برای انجام محاسبات مختلف بر روی رکوردهای مرتب شده یک لیست می توان از قابلیت  ...........استفاده
کرد.
الفAutofilter -
بSort Filter -

جSubtotal -
دFilter -

-131تنظیمات مربوط به  Sort&Filterدر کدام تب و ریبون قرار دارد؟
الفHome(Editing -
بHome(Format -
جHome(Cells -

دInsert(Aligment -

-132در Excelچگونه می توان روی یک تصویر یا Shapمتن یا نوشته ای درج کرد؟
الفText Wrapping -
بText Box -

جWord Art -

دSmart Art -
-133اگر بخواهیم موقع پرینت گرفتن از Excelخطوط سطر و ستون آن درج نشود باید چه کاری را انجام
دهیم؟
الف -برداشتن تیک AdvanceShow Gridlines
ب -برداشتن تیک ViewShow/HideGridlines
ج -کلیک راست روی سطر و ستون و زدنDelet
دFormat CellsNumber -
-134برای اینکه محدوده خاصی از سلولها در چاپ نباشند کدام گزینه فعال میشود؟
الفSelection -

بActive Sheet -
جIgnoe Print Areas -
دEntire Workbook -
-135گزینه  Collateدر تنظیمات چاپ برای چه مواردی به کار میرود؟
الف -برای پرینت گرفتن از صفحات به صورت مجموعه و پشت سر هم
ب -برای یرینت گرفتن در شبكه
ج -برای تعداد سری پرینت
د -برای ذخیره کردن به صورت یک فایل بعد از پرینت
-136برای پرینت گرفتن از کاربرگی که بر روی میز کار فعال است کدام گزینه انتخاب میشود؟
الفSelection -
بActive Sheet -
جCurrent Sheet -
دActive Workbook -
-137مجموعه ای از چند فیلد بهم مرتبط را  .......می گویند.
الف -بانک اطالعاتی
ب -رکورد
ج -جدول
د -داده
-138به مجموعه ای از رکوردها یی که دارای فیلد یکسان هستند ................می گویند
الف -جدول
ب -فرم
ج -فیلد
د -بانک اطالعاتی
-139به فیلدی که مقدار آن بین تمام رکوردهای جدل یکتاست  ...............می گویند؟
الفkey field -
ب -سایر فیلدها

جforeign key -
دmemo -
-140کدام نرم افزار زیر یک نرم افزار بانک اطالعاتی نیست؟
الفfox pro -
بaccess -
جoracle -
دexcel -
-141به کوچکترین جزء اطالعاتی در پایگاه داده چه گفته می شود؟
الف -جدول
ب -رکورد
ج -بانک اطالعاتی
د -فیلد
-142کدام عبارت صحیح است
الف -جداول شامل فیلدهای یكسانی میباشند
ب -ماکروها نمونه های زیبای جداول هستند
ج -گزارش ها شامل داد های فرم هستند
د -گزارشها شامل نمودارهای فرم میباشد
-143کدام نوع داده برای متن های طوالنی استفاده می شود؟
الفtext -

بLong text -
جnumber -
دcurrency -
-144به هنگام تعریف داده های عددی کدام مورد را برای عددهای اعشاری انتخاب میکنیم؟
الفbyte -
بinteger -
جlong integer -
دdecimal -
-145به ارتباطات بین جداول در پایگاه داده چه میگویند؟
الفrelationship -
بentity -
جintegrity rules -
دdata base -
-146کدام نوع رابطه در بین جداول اشتباه است؟
الف -رابطه یک به یک
ب -رابطه چند به چند
ج -رابطه یک به چند
د -رابطه چند به یک
-147برای ایجاد پایگاه داده جدید کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفopen -

بmore -
جblank database -
دtemplate -
-148نمونه ها و پایگاه داده های از پیش تعیین شده در کدام بخش ذخیره شده اند؟
الفtemplate -
بmore -
جsample -
دobject -
-149جهت مشاهده اشیاء در پایگاه داده از کدام بخهش استفاده می شود؟
الفcustomer -
بobject type -
جdata sheet -
دoffice button -
-150انشعاب فایل های پایگاه داده کدام است؟
الفacc -
بaccdb -

جmxdb -
دdb -

-151تمامی اشیای بانک اطالعاتی مانند جدول ها و فرم ها در کدام بخش پنجره اصلی دیده می شوند؟
الف -ریبون
ب -نوار ابزار
ج -قاب پیمایش
د -دکمه آفیس
-152جهت باز کردن نمونه های فایل های ذخیره شده از کدام کلید میانبر استفاده کنیم؟
الفctrl+s -
بctr+m -
جctrl+o -
دctrl+n -
-153برای خروج از برنامهaccessکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفexit access -
بclose database -
جclose access -
دexit -
-154نوار منوی officeتوسط کدام کلید ترکیبی باز می شود؟
الفctrl+f -
بctrl+w -
جalt+f -
دalt+o -
-155برای ایجاد بانک اطالعاتی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الفopen -
بok -
جcreate -
دbrowse -
-156در این شئ داده ها در قالب فیلد ها و رکورد ها در ستون و سطر ها ذخیره می شوند؟
الفtable -
بmodule -
جpage -
دquery -
.-157هر پایگاه داده حداقل دارای چند جدول است؟
الف3 -
ب1 -
ج7 -
د5 -
-158جدول ها به چند شکل قابل رویت هستند؟
الفdesign view-data base -
بdatasheet-database -
جdatasheet-design view -
دdesign view-table view -
-159کدام یک از خصوصیات زیر درمورد فیلد ها تعیین کننده مقدار پیش فرض می باشد؟
الفcaption -
بrequired -
جdefault value -
دfield size -
-160اگر بخواهیم مشخص کنیم یک فیلد عددی فقط مقادیر بین100تا200را دریافت کند عبارت مقابل را در مقابل
کدام خصوصیت بنویسیم؟(>=)and <=200 100
الفformat -
بindex -
جinput mask -

دvalidation rule -
-161در کدام روش ایجاد جدول وارد کردن حداقل یک رکورد در جدول ضروری است؟
الفtemplate -
بtable -
جdesign -
دdatasheet -
-162به هنگام ایجاد جدول با استفاده از الگو هاکدام الگو مناسب الگوهای جدول های تماس میباشند؟
الفcontact -
بevents -

جassents -

دissues -
-163نام فیلد ها حداکثر دارای ..........کاراکتر می باشد؟
الف555 -
ب554 -
ج44 -
د11 -
-164برای قرار دادن کلید اصلی در نمای designکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفindex -
بprimary key -
جview -

دlookup column -
-165به هنگام طراحی جدول در روش designنوع فیلد ها در کدام قسمت مشخص می شود؟
الفfield name -
بdata type -
جfield type -

دdescription -
-166کدام جمله صحیح است؟
الف -ستون descriptionبرای فیلد ها باید حتما پر شود
ب -عالمت! در نام گذاری فیلد ها مجاز است
ج -برای درج رکورد جدید از گزینه newاستفاده می شود
د -ابزار  undoتمامی رکورد های حذف را برمیگرداند
-167در نمایdesignجهت اضافه کردن سطر جدید بین فیلد هابرای ساختن فیلد جدید پس از راست کلیک
کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفnew record -
بnew field -
جinsert row -
دinsert column -
-168کدام گزینه در تعریف ایندکس بدون تکرار تعریف می کند؟
الفduplicate ok -
بno duplicate -

جyes duplicate -
دno -
-169تعداد کاراکتر پیش فرض field sizeبرای یک فیلد چه قدر است؟
الف57 -
ب37 -
ج555 -
د17 -
-170جهت ساخت جداول از روش های مختلف از کدام سربرگ استفاده می کنیم؟
الفhome -

بcreate -
جdesign -
دdata base tools -
-171عالمت * در کنار یک رکورد یعنی ...........................
الف -رکورد در حال تغییر است
ب -رکورد در حال نوشتن است
ج -رکورد جاری آماده نوشتن است
د -رکورد نوشته شده را نمایش میدهد
-172در کادر محاوره ای findجهت جستجو در جدول کدام بخش نام فیلد را انتخاب می کنیم؟
الفmatch -

بfind what -
جlook in -
دsearch -
.-173ساده ترین و سریع ترین روش فیلتر کردن داده ها کدام است؟
الفfilter by selection -
بfilter by from -

جadvanced filter -
دfilter -
-174در هنگام فیلتر کردن توسط selectionکدام گزینه رکورد هایی را که شامل عبارت مورد نظر نباشد
نمایش میدهد؟
الفequal -
بdoes not equal -
جcontains -

دdoes not contains -
-175کدام فیلتر همانند پرس وجو عمل می کند؟
الفadvanced filter -
بfilter by from -
جfilter by selection -
دfilter -
-176کدام گزینه جهت حذف فیلتر ها کاربرد دارد؟
الفremove filter -
بapply filter -
جtoggle filter -
دdelete filter -
-177کدام جمله صحیح است؟
الف -دکمه <<در طراحیqueryفیلد هارا دوتا دوتا جابه جا می کند
ب -در query wizardتقاضا مطرح نمی شود فقط پرس و جو بافیلد های دلخواه ساخته می شود
ج -پرس و جو فقط بر اساس جدول ها ساخته می شود
د -پرس وجو ایجاد نمی شود

-178به هنگام طراحی پرس و جو با روش designضابطه را درکدام قسمت تعیین می کنیم؟
الفshow -
بsort -

جcriteria -
دfield -
-179اگر بخواهیم یک پرس و جوی افراد بین سن های  20تا  40را نشان بدهد تقاضای مورد نظر کدام است؟
الفbetween 57 and 47 -

بand <=47 57=> -
ج47=< -

د between 57 and 47 -و>=and <=47 57
-180کدام گزینه جهت مرتب سازی صعودی داده ها بکار میرود؟
الفascending -
بdescending -
جnot sorted -
دsort & filter -
-181اگر بخواهیم پرس وجو ها برای تقاضای هر کاربر نتایج متفاوتی را نشان دهد تقاضای مورد نظر کدام است؟
الف"] -عبارت دلخواه"[
ب") -عبارت دلخواه")
ج"{ -عبارت دلخواه"}
د" -عبارت دلخواه"
-182کدام نمای زیر مخصوص نمایش فرم ها نیست؟
الفdesign view -
بform view -

جlayout view -

دdata sheet -

-183بخش تنظیم زبان نرم افزار accessدر کدام قسمت ازaccess optionقرار دارد؟
الفcustomize -
بproofing -

جpopular -

دadvanced -
-184ساده ترین روش ایجاد فرم کدام است؟
الفform wizard -
بform design -
جsplit form -
دmultiple form -
-185کدام گزینه از انتخاب layoutهای ساخت فرم در حالتwizardیک فرم ستونی میسازد؟
الفcolumnar -
بtabular -

جdatasheet -

دjustified -
-186توسط کدام ابزار در نمایdesignمبتوان در سر صفحه و پاصفحه برچسب درج کرد؟ا
الفlabel -

بcombo -
جbutton -
دlist -
-187محل قرار گیری فیلد ها در یک فرم کدام است؟ا
الفdetail -
بform header -
جform footer -
دpage header -
-188کدام گزینه جز فرم های خودکار می باشند؟
الفform wizard -
بform -
جdata sheet -
دsplit form -
-189اگر در نمای design viewسر صفحه و پاصفحه فعال نبود آن ها را از کدام زبانه فعال کنیم؟
الفhome -
بformat -
جarrange -
دdesign -
-190کدامی یک از جمالت زیر در خصوص فیلدها صحیح نمی باشد؟
الف -هر موجودیت مجموعه ای از ویژگیها را داراست که به هر یک از آنها فیلد گفته می شود.
ب -هر فیلد دارای دو جزء نام فیلد و مقدار فیلد است.
ج -در هر جدول سطر اول به نام فیلدها و سطرهای بعدی به مقادیر فیلدها اختصاص می یابد.
د -فیلد مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به یكدیگر است.
-191اساسی ترین شیء در هر بانک اطالعاتی که محل ذخیره داده ها می باشد چه نام دارد؟
الفTable -
بQuery -

جForm -

دReport -
-192مشخصه  Default Valueچه چیزی را تعیین می کند؟
الف -قانون اعتبار
ب -طول داده
ج -نوع داده
د -مقدار پیش فرض
-193برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطالعاتی نیازمند  ......هستید.
الف -یک فیلد کلید
ب -دو فیلد مشترک

ج -یک فیلد کد
د -دو فیلد کلید
-194کدام گزینه از اجزای بانک اطالعاتی  Accessنمی باشد؟
الفForm -
بTable -
جReport -
دFilter -
-195بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟
الفHeader -
بFooter -
جDetail -
دDesign -
-196برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟
الفValue -

Default

بCaption -
جValidation Rule -
دInput Mask -
-197در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟
الفLookup Wizard -
بOle Object -
جHyper Link -
دCurrency -
-198برای ارتباط بین جدول از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفRelationships -
بAnalyze -
جCreate -
دDesign -
-199اگر یک رکورد از جدول اول با چند رکورد از جدول دوم و همچنین یک رکورد از جدول دوم با چند رکورد از
جدول اول در ارتباط باشد چه نوع ارتباطی بین جداول برقرار است؟
الف -ارتباط چند به یک
ب -ارتباط یک به چند
ج -ارتباط یک به یک
د -ارتباط چند به چند
-200استفاده از نمای  Datasheetدر ایجاد جدول ،کدام امکان را در اختیار کاربر قرار نمی دهد؟
الف -حذف فیلد
ب -تعیین کلید اصلی
ج -تعریف فیلد جدید
د -اضافه کردن رکورد
-201اگر در قسمت  Criteriaعبارت <> 0درج شود چه اعدادی نمایش داده می شوند؟

الف -اعداد بزرگتر از صفر(مثبت)
ب -اعداد کوچكتر از صفر(منفی)
ج -تمام اعداد مثبت و منفی و صفر
د -تمام اعداد مثبت و منفی بغیر از صفر
-202فیلدی که در یک جدول به عنوان کلید اصلی باشد اگر در جدول دیگر بکار برده شودچه نام دارد؟
الف -فیلد کاندید
ب -فیلد خارجی
ج -فیلد ترکیبی
د -فیلد کلید
-203در پنجره  Design viewکدام قسمت برای تعیین نوع فیلدها استفاده می شود؟
الفPrimery key -
بData Type -
جDescription -

دField Name -

-204نتیجه پرس و جو در کدام نما نمایش داده می شود؟
الفQuery Design -
بQuery Wizard -

جDatasheet view -
دSql view -
-205اگر بخواهیم جدول را طوری تنظیم کنیم که با خالی رها کردن یک فیلد از طرف سیستم پیغام اخطار ظاهر
شود از کدام مشخصه استفاده می کنیم ؟
الفFormat -
بCaption -

جRequired -
دDefault value -
-206جهت تبدیل یک فایل اکسس به به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
الفCreat -
بData External -
جDesign -
دData Database -
-207برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟
الفDesign→Tools→Primary Key -
بDesign→Show/Hide→Index -
جDesign→Builder -
دDesign→Show/Hide -
-208برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطالعاتی از کدام سر برگ استفاده می شود ؟
الفHome -
بCreate -

جExternaldata -

دData Hasetools -
-209چه مقداری را باید به نوع داده  Currencyنسبت داد ؟
الف -متنی
ب -عددی
ج -تاریخ و ساعت
د -پولی
-210برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟
الفsave in -
بas save -
جsave -

دlook in -
-211برای شماره تلفن و مبلغ به ریال چه فرمتی مناسب است؟
الف-

number .number

ج-

number .text

بText .number -
د-

Currency .text

-212فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟
الفText -
بMemo -
جDate/Time -
دNumber -
-213با تنظیم کدام مشخصه ،می توان فیلد نام را طوری تنظیم کرد که بیشتر از  20کاراکتر دریافت نکند؟
الفFiled Size -

بValidation Text -
جRequired -
دFormat -
-214سریعترین روش ایجاد فرم کدام است ؟
الفAuto Form -
بForm Wizard -

جForm Design -
د -روشهای ایجاد فرم از نظر سرعت ایجاد فرم با هم فرقی ندارند.
-215اندازه فیلد متنی بطور پیش فرض چند کاراکتر است؟
الف57 -
ب44 -
ج55 -
د555 -
-216کدامی ك از انواع داده های زیر برای ذخیره متن های طوالنی به کار می رود؟
الفText -

بNumber -

جLong Text -
دCurrency -
-217اگر بخواهیم فیلدی با نام وضعیت تاهل داشته باشیم بهتر است از چه نوع داده ای استفاده کنیم؟
الفNumber -
بAuto Number -
جText -
دYes/No -
-218برای ایجاد بخش جدید از کدام فرمان استفاده می شود؟
الفnew note book -
بnew page -
جnew swction -
دnew sub page -
-219صفحه در داخل کدام موضوع زیر قرار می گیرد؟
الفsection -
بfile -
جdocument -

دtask pane -

-220برای ایجاد زیر صفحه کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
الفnew page -
بnew section -
جnew sub page -
دnew color -
-221برای تاکید بر اهمیت موضوعات از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟
الفimage -
بicon -
جcolor -
دtag -
-222در هنگام ایجاد دفتر چه یادداشت به طور پیش فرض هر بخش دارای چند صفحه است؟
الف -دو
ب -یک
ج -سه
د -چهار
-223درone noteبه هریک از قسمت های اصلی یک دفتر چه یادداشت ..........گفته می شود
الفseb page -
بnote boo -
جpage -
دsection -
-224درone noteاطالغات  sectionهای مختلف یک دفتر چه یادداشت در.............ذخیره می شود
الف -کال در یک فایل

ب -هر یک در فایل جداگانه

ج -همواره در فایلی جدید به نام note book
د -هر یک در یک پوشه جداگانه
-225انشعاب پیش فرض فایل های one noteبرای ذخیره هربخشی از دفتر چه یادداشت کدام است؟
الفone -
بone note -
جdoc -
دone doc -
-226برای کار کردن چند کاربر به طور اشتراکی به روی یک دفتر چه یادداشت در ویزارد ایجاد دفتر جه
یادداشت جدید کدام گزینه را باید انتخاب کنیم ؟
الفI wil use it on this computer" -
بI wil use it on multip-le computers -
جmultiple people will share the note book -

د -به اشتراک گذاشتن دفتر چه یادداشت در one noteمعنی ندارد و امكان پذیر نیست
-227در one noteاگر بر روی قسمت پایین کادر متن فعلی کلیک کنیم چه اتفاقی می افتد؟
الف -کل متن کادر کادر مذکور انتخاب می شود
ب -متن آخر خط انتخاب می شود
ج -یک خط خای جدید ایجاد می شود
د -هیچ اتفاقی نمی افتد
-228کدام گزینه برای در ج محتوی یک فایل به دفتر چه یادداشت درone noteاستفاده می شود؟
الفfile as print out -
بchode a pile or det offiles to insert -
ج..from file………… -
د -امكان پذیر نیست
-229برای ایجاد یک دفتر چه یادداشت جدید از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفnew sub page -
بnew note book -
جnew page -
دnew section -
-230برای درج جدول در one noteاز کدام دکمه استفاده می شود؟
الفesc -
بenter -

جtab -

دalt+enter -
-231برای ایجاد خط جدید در سلول فعلی جدول در one noteاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفtab -
بenter -
جalt+enter -

دctrl+enter -

-232برای ایجاد سطر جدید در جدول درone noteاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفtab -
بenter -

جalt+enter -
دctrl+enter -
-233برای پاك کردن یکtagاز متن از کدام دکمه استفاده می شود؟
الف -لف)ctrl+1
بdelete -

جctrl+enter -
دctrl+o -
-234برای درج اشکال در نرم افزار  Onenoteاز کدام نوار ابزار استفاده می شود؟
الفFormatting -
بDrawing Tools -
جStandard -
دWriting Tools -
-235غیرفعال کردن پنجره های پیش فرض از طریق کدام منوانجام می گیرد؟
الفTask Panes -
بFile -
جFormat -
دEdit -
-236با کدام کلید ( ترکیبی -نمای نمایش ( -Slide Showفعال می شود؟
الفF11 -

بCtrl + O -
جF5 -
دF1 -
-237برای اینکه یک اسالید همانند اسالید موجود اضافه کنید  ،از کدام ابزار استفاده می شود؟
الفNew Slide -
بDuplicate Slide -
جCut -
دHide Slide -
-238جهت رسم اشکال در اسالید چه نوار ابزاری بکار می رود؟
الفFormatting -
بDrawing Tools -
جStandard -
دWriting Tools -
-239برای درج برچسب در  Onenoteاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفLabel -
بTag -

جSymbol -

دText -
-240برای درج برچسب از منوی ………گزینه ………را انتخاب می کنیم (.راست به چپ)
الفSymbol .Insert -
بTag .Insert -

جSymbol .View -
دTag .Format -
-241کدام نرم افزار مناسب صفحه آرایی ایجاد مقاله و نامه است؟
الفexcel -
بpower point -
جword -
دnote pad -
-242ابزار بزرگنمایی ( )zoomدر کدام قسمت از محیط wordقرار دارد؟
الفstatus bar -
بtitle bar office -
جoffice button -
دruler -
-243کلید میانبر پنهان کردن ریبون ( )ribbonکدام است؟
الفalt+f4 -
بctrl+f1 -
جalt+f -
دf3 -
-244برای ایجاد سند با استفاده از الگو های موجود کدام گزینه مناسب است؟
الفblank document -
بinstalled template -
جnew document -
دmy template -
my template-245در پنجرهnew documentچه نوع سندی ایجاد می کند؟
الف -یک سند خالی جدید
ب -سند الگوی ساخته شده
ج -سند الگوی ساخته شده
د -سند الگوی ساخته شده کاربر
-246در هنگام ذخیره سند با استفاده از الگو های موجود کدام گزینه مناسب است؟
الفdot -
بhtml -
جdotx -
دTxt -
-247اگر بخواهیم سندی را با نام جدید ذخیره کنیم از.......استفاده می شود؟
الفsave as -
بsave -

جctrl+s -
دPrint -
-248پسوند ذخیره سند ایجاد شده به عنوان الگو کدام است؟
الفpdf -
بdotx -
جdocx -
دEps -
-249برای بستن سند جاری کدام کلید ترکیبی کاربرد دارد؟
الفalt+f4 -
بf1 -
جctrl+e -
دctrl+w -
-250کدام حالت zoomبرای دیدن یک صفحه سند به صورت کامل کدام است؟
الفpage with -
ب%177 -

جwhole page -
دtwo page -
-251الگو هابرای تسریع و تسهیل در تولید اسناد  .....بکار می رود.
الف -کامال شبیه بهم
ب -دارای وجوه اشتراک
ج -کامال متفاوت از هم
د -متنی
-252کدام فرمان برای باز کردن سند موجود بکار می رود؟
الفnew -
بopen -
جsave -
دsave as -
-253هر الگو چند بار میتواند توسط کاربرمورد استفاده قرار گیرد؟
الف -یكبار
ب -دوبار
ج -سه بار
د -به هر تعداد که کاربر مایل باشد
-254با فشردن کدام کلید تابعی مکان نما از حالت متن خارج و سربرگ ها فعال و در کنار سربرگ ها یک عدد یا
یک حرف قرار میگیرد؟
الفf5 -
بf4 -
جf4 -
دf0 -
-255کدام گزینه ها حاوی مهم ترین دستورات در جهت مدیریت سند است؟

الفquick access -
بoffice button -
جribbon -
دtitle bar -
-256نام پیش فرض سند خالی درword2007کدام است؟
الفperesentation1 -
بdatabase1 -
جdocument1 -
دbook1 -
-257تعدادصفحات سند در کدام قسمت نمایش داده می شود؟
الفzoom -
بtitle bar -
جhome tab -
دinformation document -
-258نوار دسترسی سریع چه نام دارد؟
الفquick access -
بnotification -
جtitle bar -
دstatus bar -
-259پسوند فایل های Microsoft officeکدام است ?
الفtxt -
بdocx -
جdotx -
دDoc -
-260برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و بر عکس از ترکیب چه کلید هایی استفاده می شود؟
الفctrl+alt -
بalt+shift -

جctrl+enter -
دHome -
-261کدام نمای سند برای صفحه آرایی و چاپ مناسب است؟
الفprint layout -
بweb layout -
جnormal -
دOutline -
-262جهت نمایش عناوین سند و ایجاد فهرست از حالت  .........استفاده می شود؟
الفdraft -
بprint layout -
جoutline -

دweb layout -

-263در کدام نمای سند حاشیه و اشکال گرافیکی دیده نمی شود؟
الفdraft -
بweb layout -

جprint layout -
دfull screen -
-264کدام کلید برای رفتن به ابتدای خط بعد و تعیین انتهای پاراگراف است؟
الفspace bar -
بenter -

جcrtl+enter -
دTab -
-265کدام کلید زیر مکان نما را به ابتدای فایل انتقال میدهد؟
الفhome -
بend -
جctrl+home -
دctrl+end -
-266برای درج عالمت ویژه از کدام سربرگ و گزینه استفاده می شود؟
الفinsert←home -
بsymbol←insert -
جsymbol←home -
دview←font -
-267اگر بخواهیم برای کاراکتر انتخاب شده در پنجره یsymbolکلید میانبر ایجاد کنیم از کدام گزینه
استفاده می کنیم؟
الفshortcut key -
بauto correct -
جinsert -

دSymbol -
-268کدام روش زیر برای انتخاب یک کلمه مناسب است؟
الف -دابل کلیک روی کلمه
ب -استفاده از کلید های +ctrlکلیک مواس
ج -کلیک روی خط اول پاراگراف
د -چند کلید متوالی روی کاراکتر یا کلمه
-269منظور از حافظه موقت در عمل کپی کدام است؟
الفregistry -
بmemory -
جrom -
دclip board -
-270در نوار ابزار دسترسی سریع گزینه redoچه عملی انجام میدهد؟
الف -برگشت به وضعیت قبل ویرایش
ب -کارعمل undoرا خنثی می کند

ج -انجام مجدد ویرایش متن
د -حذف قالب بندی
-271برای جست و جوی یک عبارت کدام کلید استفاده می شود؟
الفctrl+h -
بctrl+f -
جctrl+g -
دctrl+s -
-272در پنجره findکدام گزینه باعث جست و جوی یک عبارت مستقل و کامل می شود؟
الفsound like -
بuse wildcard -
جmatch case -
دfind all word form -
-273در گروهeditingابزار go toچه عملی انجام میدهد؟
الف -به قسمتی از سند می رود
ب -به یک صفحه وب می رود
ج -به نمای خاصی از سند می رود
د -به حالت پیش نمایش چاپ می رود
-274برای انتخاب کل سند از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟
الف -دابل کلیکshift+
بctrl+a -
جctrl+end -
دctrl+space bar -
-275برای نمایش خط کش کدام سربرگ و چه ابزاری را انتخاب کنیم؟
الفruler←home -
بview←page -

جruler←view -

دgridline←view -
-276گزینه مناسب برای جایگزینی یک کلمه با کلمه ای دیگر کدام است؟
الفreplace -
بreplace all -
جfine -
دSearch -
-277معادل کلید ترکیبی ()redoکدام است؟
الفctrl+b -
بctrl+y -
جctrl+z -
دctrl+shift+z -
-278سبک پیش فرض wordبرای متن کدام است؟
الفtitle -

بheading -
جoutline -
دNormal -
-279برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی.........استفاده کرد
الفctrl+click -
بctrl+home -
جctrl+end -
دctrl+tab -
-280در کدام نما خط کش های افقی و عمودی دیده می شود؟
الفprint layout -
بfull screen -
جout line -
دDraft -
-281کدام مورد زیر متن را به صورت ضخیم نشان میدهد؟
الفitalic -
بbold -

جunderline -
دRegular -
-282کلید میان بر مورب کردن متن کدام است؟
الفctrl+i -
بctrl+b -
جctrl+u -
دctrl+z -
-283اگر بخواهیم حروف را بصورت اندیس پایین بنویسیم از.................استفاده می کنیم .
الفsubscript -
بshadow -
جemboss -

دsuper script -
-284کدام جلوه ی زیر کاراکترها را توخالی نمایش میدهد؟
الفengrave -
بsubscript -
جoutline -
دemboss -
-285کدام گزینه برای تغییر حروف نوشته شده ی التین به حروف بزرگ است؟
الفlowercase -
بtoggle case -
جuppercase -
دsentence case -
-286برای کاهش اندازه ی قلم از کلیدهای میان بر  ...............استفاده میشود؟

الف[+ctrl -
ب]+crtl -
جcrtl+enter -
دalt+space -
-287در ابزارهای ترازبندی justify،چه عملی انجام میدهد؟
الف -تراز راست
ب -تراز چپ
ج -تراز وسط
د -ترازدوطرف
 first line indent-288چه کاربردی در پاراگراف دارد؟
الف -تعیین فاصله بین دو خطوط پاراگراف
ب -تعیین فاصله ی قبل از پاراگراف
ج -تعیین فاصله تورفتگی خط اول
د -تعیین فاصله بعدی پاراگراف
-289جهت حذف tabتعریف شده از کدام دکمه در کادر محاوره ای آن استفاده می شود؟
الفdelete -
بclean -

جRemove -
دClear -
-290کلید میان بر وسط چین نمودن متن کدام است ؟
الفbullets -
بctrl+E -
جtable -

دSymbol -
-291جهت ایجاد لیست عالمت گذاری کدام ابزار مناسب است؟
الفbullets -
بnumbering -

جTable -

دsymbol -
-292برای ایجاد سر صفحه از کدام سربرگ وگزینه استفاده می شود؟
الفfooter(home -
بheader(view -
جheader(insert -
دfooetr(refrence -
-293عمل گزینه  defferent first pageدر درج سرصفحه وپا صفحه چیست ؟
الف -برای صفحه اول یک سر صفحه وپا صفحه متفاوت در نظر میگیرد
ب -سر صفحه وپا صفحه برای صفحه ی اول را حذف می کند .
ج -برای صفحه ی اول یک پاور قی ایجاد میكند .
د -سر صفحه وپا صفحه ورق اول را غیر فعال میكند .

-294کدام گزینه برای شماره گذاری درwordاست؟
الفNumbering -
بpage number -

جheader -

دpage setup -
-295کدام ابزار مناسب برای ایجاد پاورقی یک عبارت است؟
الفfootnote -
بfooter -

جpage number -
دnote page -
-296ابزار  format painterچه عملی انجام میدهد؟
الف -قالب متن انتخابی را پاک میكند
ب -متن را به محل جدید کپی میكند
ج -ابزارهای نقاشی را در اختیار کاربر قرار میدهد
د -قالب متن را به متن دیگر منتقل میكند .
-297برای شکستن خطوط یک پاراگراف با حفظ تراز وعدم بهم خوردگی متن از کدام کلید استفاده میشود؟
الفenter -
بshift+enter -
جctrl+enter -
دBackspace -
-298برای تعیین فاصله بین خطوط پاراگراف کدام گزینه به صورت پیش فرض میباشد ؟
الفat least -
ب1،5 -
جline -

دdoubleymulipl -
-299کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی میباشد؟
الفalignment -
بposition -

جstart at -

دContinue -
-300برای تغییر رنگ قلم متن نوشته شده از ........استفاده می شود.
الفfont color -
بfill color -
جFont -
دHighlight -
-301جهت ترسیم جدول به صورت دستی ازکدام گزینه استفاده می شود
الفtable -
بdraw table -

جinsert table -

دInsert -
-302برای درج یک ستون در سمت چپ ستون فعلی ابزار................راانتخاب می کنیم؟
الفrow above -
بrow below -

جcolumn right -
دclumn left -
-303ادغام سلول های جدول را توسط................انجام میدهیم؟
الفmerge cell -
بsplit cell -
جsplit table -
دmerge table -
 split table-304چه عملیرادرجدول انجام می دهد؟
الف -تقسیم جدول به جدول های جداگانه
ب -ادغام دو جدول به یک جدول
ج -درج جدول جدید
د -تقسیم سلول به تعدادی سطر و ستون
-305برای تغییر جهت متن نوشته شده در داخل یک سلول کدام گزینه صحیح است؟
الفaligment -
بtext direction -
جorientation -
دcell margins -
-306از سربرگ  insertکدام ابزار برای درج متن هنری استفاده می شود؟
الفshapes -
بchart -

جsmart art -
دword art -
-307برای سایه دار کردن اشکال کدام گزینه را انتخاب می کنیم
الفshadow -
ب D3 -

جstyle -
دArrange -
-308ابزار ایجاد جدول در کدام زبانه قرار دارد؟
الفhome -
بview -
جinsert -
دreview -
-309جهت انتخاب چند سطر غیر متوالی از کدام کلید روی صفحه کلید استفاده می کنیم؟
الفctrl -
بalt -

جshift -
دHome -
-310گزینه ی  delete enter rowجهت حذف .............استفاده می شود؟
الف -کل سطری که سلول انتخاب شده در آن قرار دارد
ب -کل ستونی که سلول انتخاب شده دران قرار دارد.
ج -سلول و سطر انتخاب شده
د -سلول انتخاب شده
-311تنظیمات خطوط( )borderیک جدول از کدام زبانه امکان پذیر است؟
الفhome -
بview -

جlayout -
دDesign -
-312برای دوبل کردن خطوط جدول کدام گزینه مناسب است؟
الفpen color -
بline style -

جline wieght -
دborder -
-313در سربرگ insertکدام گروه جهت افزودن کادر متن به سند می باشد؟
الفpage -
بtext -
جheader&footer -
دlllustrations -
-314تصاویر در کدام گروه از زبانه insertقرار دارند؟
الفpage -
بtext -
جheader&footer -
دlllustrations -
-315گروه بندی تصاویر در کدام گروه قرار دارد؟
الفinsert -
بhome -

جformat -
دview -
-316برای نمایش گرافیکی داده ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفshape -
بchart -
جclip art -
دpicture -
-317کدام زبانه جهت تنظیمات بعدی و قالب بندی جداول است؟
الفlayout -

بdesign -
جtable -
د layout -و design
-318برای تبد یل یک جدول به متن در wordاز کدام استفاده می شود؟
الفtable to text←table -
بconvert to text←table -
جtext to table←table -
دtable to text←convert -
-319کدام گزینه در جدول برای تقسیم یک خانه به چند خانه است؟
الفsplit cell -
بsplit table -
جmerge -
دtable -
-320در جدول برای برگشت به خانه ی قبل از کدام کلید استفاده می شود؟
الفshift +tab -
بtab -

جctrl+tab -
دenter -
-321از ادغام پستی در چه صورتی استفاده می کنیم؟
الف -برای ارسال مطالبی یكسان برای تعدادی ازافراد
ب -ایجاد یک صندوق پستی
ج -ایجاد و ارسال نامه الكترنیكی
د -برای ساخت ایمیل
-322برای ایجاد یک ادغام پستی کدام مورد زیر ضروری می باشد؟
الف -منبع داده
ب -ایجاد و ارسال نامه الكترنیكی
ج -برای ساخت ایمیل
د -ایجاد یک صندوق پستی
-323برای اضافه کردن منبع داده از یک فایل آماده کدام گزینه صحیح است؟
الفtype a new list -
بuse an existing list -
جopen list -
دselect source data -
-324گزینه ی edit

 letters individualچه عملی را انجام می دهد؟

الف -نامه هارا چاپ می کند
ب -منبع داده هارا ویرایش می کند
ج -سند اصلی را ویرایش می کند
د -نامه ها را برای ویرایش به فایل wordمی فرستد.
-325برای نوشتن متن اصلی ادغام پستی که برای همه مشترك است از کدام قسمت استفاده می شود؟

الفuse an existing list -
بopen list -
جuse the current document -
دtype a newlist -
-326ازکدام سربرگ برای ادغام نامه های پستی استفاده می شود؟
الفreview -
بview -
جmailings -
دdveloper -
-327در عملیات اجرایی روی لیست گیرندگان نامه جهت جداسازی بعضی از گیرندگان خاص از سایرین از کدام
گزینه استفاده می شود؟
الفsort -
بfilter -
جvalidate address -
دfind duplicate -
-328برای چاپ برچسب نامه ازکدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفlabels -
بenvelope -
جmailmerge -
دemail -
-329برای ایجاد پاکت نامه از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفlable -

بenvelope -
جletter -
دmail merge -
-330کلید میان بر غلط یابی متن کدام است؟
الفf4 -
بf5 -
جf4 -
دf0 -
-331خط موج دار قرمززیر کلمات نشان دهنده چیست؟
الف -غلط امالیی
ب -غلط دستوری
ج -غلط گرامری
د -زیر خط دار بودن
-332تنظیم جهت کاغذ رااز گزینه ی .............انجام می دهیم؟
الفsize -
بorientation -

جmergins -

دcloumn -
-333گزینه gutterدر حاشیه های کاغذ به چه علت استفاده می شود؟
الف -تعیین حاشیه سمت چپ کاغذ
ب -تعیین اندازه کاغذ
ج -تعیین فاصله باالی کاغذ
د -تعیین اندازه ی صحافی کاغذ
-334برای تعیین جهت کاغذ درحالت افقی کدام گزینه مناسب است؟
الفland script -
بportrait -
جhorrizontal -

دmargins -

-335برای صرفنظر کردن از تصحیح یک کلمه در واژه پرداز کدام دکمه ی این عمل راانجام می دهد؟
الفignore once -
بignore all -
جchange -

دcancell -

-336برای چاپ صفحه ی جاری از پنجره ی printکدام گزینه راانتخاب می کنیم؟
الفall -
بcurrent -
جpage -
دselection -
-337جهت چاپ قسمتی از متن در سند از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفall -

بpage current -
جpages -
دselection -
-338در پنجرهprintگزینه ی odd pagesچه عملی انجام میدهد؟
الف -چاپ صفحات فرد
ب -چاپ صفحات زوج
ج -چاپ صفحات دلخواه
د -چاپ تمامی صفحات
-339در پیش نمایش چاپ برای نمایش چند صفحه ی کنار هم از ...........استفاد می کنیم.
الفone page -
بnext page -
جzoom -

دmultiple page -
-340کنترل خطاهای امالیی و گرامری کدام بخش از optionراانتخاب کنیم؟
الفword count -
بauto correct -

جspelling & grammer -
دobject -
-341برا ی فعال کردن خط یاب امالیی و گرامری کدام بخش از optionرا انتخاب کنیم؟
الفcheck grammer with spelling -
بcheck spelling as you type -
جspelling & grammer -
دauto correct -
-342برای تغییر اندازه کاغذ از کدام سربرگ گروه وگزینه میتوان استفاده کرد؟
الفpage border←page layout -
بsize ←view -
جsize ←page layout -
دsize←insert -
-343در زبانه print previewگزینه magnifierجهت .............استفاده می شود
الف -شروع عملیات چاپ
ب -تعیین جهت کاغذ
ج -بزرگنمایی صفحه
د -نمایش صفحه
-344برای تنظیم حاشیه باال پایین سند از کدام سربرگ وگروه وگزینه میتوان استفاده کرد؟
الف -سربرگ insertگروه  pagesگزینه cover page
ب -سربرگ  page layoutگروه  page back groundگزینه page border
ج -سربرگ  page layoutگروه  page setupگزینه margins
د -سربرگ homeگروه  paragraphگزینه border&shading
-345جهت انتخاب متن به جای استفاده از کلید  Shiftازکلید تابعی  ...................استفاده می شود؟
الفF1 -
بF5 -
جF4 -
دF0 -
-346زمان پیش فرض  Wordبرای ذخیره اسناد  ...............دقیقه میباشد؟
الف17 -
ب5 -
ج57 -
د15 -
-347خط کشیدن روی متن انتخابی با استفاه از کدام گزینه انجام می شود؟
الفJustify -
بSort -

جUnder Line -
دStrike Through -
-348کدام دکمه در صفحه کلید آخرین کاراکتر نوشته شده را پاك می کند؟
الفDelete -

بBack Space -
جAlt -
دAlt +Shift -
-349کدام گزینه است که باعث تقسیم شدن دو قسمت مختلف یک سند شده است؟
الفArrang All -
بSplit -
جNew Window -
دSwitch Windows -
-350چگونه میتوان صفحه را در  Wordتنظیم دلخواه کرد؟
الف -پنجره Home(Font(Font
ب -پنجرهPage Layout(Page Set Up(Page Set Up
ج -پنجرهHome(Paragraph(Paragraph
دPage Layout(Arrange(Text Warpping -
-351در تنظیمات پارگراف Spacingبه چه معناست؟
الف -فاصله خطوط از راست و چپ
ب -فاصله خطوط از باال و پایین
ج -فاصله خطوط از یكدیگر
د -فاصله خطوط از پاراگراف های قبلی و بعدی
-352کار  Font Sizeچیست؟
الف -فونتها را برجسته می کند
ب -فونتها را زیر خط دار می کند
ج -تغییر دادن اندازه فونتها
د -تغییر رنگ فونت
-353کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟
الف]+Ctrl -
ب[+Ctrl -
ج(+Ctrl -

د-+Ctrl -

-354برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی  ........استفاده کرد؟
الفCtrl+Click -
بCtrl+Home -
جCtrl+End -
دCtrl+Tab -
-355جهت ترازبندی و تغیر فونت در کدام زبانه قرار دارند ؟
الفInsert -
بHome -

جReview -
دView -
-356برای تبدیل اعداد التین به فارسی در  Word Optionsروی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟

الفAdd Ins -
بAdvanced -
جCustomize -
دDisplay -
-357کلید میانبرد فرمان  Replaceکدام گزینه است؟
الفCtrl+F -
بCtrl+H -
جCtrl+G -
دCtrl+A -
-358جهت تغییر واحد اینچ به سانتیمترازسربرگ  Advancedگزینه  ...................راانتخاب می کنیم؟
الفPrint -
بSave -
جDisplay -
دEditing Options -
-359گر بخواهیم از فرمول ریاضی در متن استفاده کنیم از کدام گزینه استفاده میشود ؟
الفInsert / Equation -

بEquation / Page Layout -
جEquation / View -
د -ابزار Tools / Equation
-360برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی  ........استفاده کرد؟
الفCtrl+Click -
بCtrl+Home -
جCtrl+End -
دCtrl+Tab -
-361ریبونهای Copyو Cutدر کدام سربرگ قرار دارد؟
الفParagraph -
بFont -

جhome -
دEditing -
-362گزینه Text High Lightدر تب  Fontرنگ چه چیزی را تغییر میدهد؟
الف -رنگ قلم
ب -رنگ زمینه
ج -متن را با رنگ مشخص به حالت دو رنگ متمایز و برجسته می کند
د -رنگ پاراگراف
-363برای پیدا کردن حرفی یا کلمه ای یا درون متن یا پاراگراف یا خطی باید چه مسیری را طی کرد؟
الفEditing(Find -
بEditing(Go To -
جEditing(Select All -

دEditing(Select Object -

-364کدام یک از گزینه های زیر صفحه  Wordرا در حالتی قرار می دهد که متن در مرکز و به راحتی قابل
خواندن باشد؟
الفOutline -
بWeb Layout -
جFullscreen Reading -
دDraft -
-365در کدام یک از حاالت صفحه Header&Footer , Wordقابل مشاهده نیست؟
الفDraft -
بPrint Layout -
جOut Line -
دWeb Layout -
-366کار  Full Screen Readingچیست؟
الف -صفحه را به طور کامل نمایش میدهد
ب -صفحه  Wordرا کامل و بدون نوار ابزارها جهت خواندن بهتر نمایش میدهد7
ج -نوار ابزارها را نمایش میدهد
د -فرمتها را ذخیره می کند7
-367برای تفاوت سرصفحه و پاصفحه در صفحات زوج و فرد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفDifferent First Page -
بAddpage -
جEven Page -
دDifferent odd and even page -
-368گزینه های مربوط به پاورقی  ،کادر بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟
الفInsert -

بReferences -
جView -
دMailing -
 Orientation-369چه کاربردی دارد و در کدام تب میباشد؟
الف -در تبPage Layoutو برای افقی و عمودی کردن صفحه
ب -در تبPage Layoutوبرای فاصله متن از چپ و راست
ج -در تب Homeو برای افقی و عمودی کردن صفحه
د -در تب Homeو برای فاصله متن از چپ و راست
-370گزینهHypernationدر چه مواردی کاربرد دارد؟
الف -شماره گذاری
ب -تنظیم فاصله از اطراف
ج -جایی که کلمه در خط جا نشود و ادامه آن به خط بعد برود
د -جایی که بخواهیم نوشته های ستونی داشته باشیم
-371استفاده از گزینه  Margineدر کدام مورد کاربرد ندارد؟
الف -فاصله متن از باال و پایین و چپ و راست
ب -تنظیم فاصله شیرازه

ج -شكستن صفحه و تبدیل به صفحات بیشتر
د -تنظیم متن به صورت افقی و عمودی
-372کدام قابلیت برای تنظیم ذخیره سازی خودکار فایلها بکار می رود؟
الفSave -
بSave As -
جAuto Recover -
دRecover -
-373وظیفه نرم افزار Power Pointچیست؟
الف -ارائه مطالب
ب -ایجاد صفحات وب
ج -طراحی گزارشات ومستندات
د -ارایه مطالب آماری
-374فایلهای Presentationبا جه انشعابی ذخیره می شود؟
الفDocx -
بXlsx -
جPptx -
دPpsx -
-375هر فایل ارایه مطالب حداقل شامل چند اسالید است؟
الف3 -
ب5 -
ج1 -
د5 -
-376به مجموعه ابزارهایی که در یک سربرگ با نامی مناسب ذخیره می شوند ...........گویند.
الفOffice Button -
بRibbon -

جTab -

دControl Button -
-377دکمه Officeدر باالی پنجره نرم افزار ارایه مطالب جایگزین کدام منو در نسخه  2003شده است؟
الفView -
بFile -
جEdit -
دFormat -
-378در کدام روش برای ایجاد فایل نمایشی می توان از الگوهای موجود استفاده کرد؟
الفBLANK AND RECENT -
بINSTALLED THEMES -
جINSTALLED TEMPLATES -
دNEW FROM EXISTING -
-379سریعترین وراحت ترین روش برای ایجادفایل نمایشی کدام است؟
الف -انتخاب گزینه NEWاز منوی OFFICE

ب -فشردن کلیدهای CTRL+N
ج -فشردن کلیدهای CTRL+M
د -انتخاب گزینه RECENT DOCUMENTاز منوی OFFICE
-380در صورتی که فایلی را یکبار ذخیره کرده باشیم ،جهت ذخیره کردن تغییرات بعدی از کدام کلید میانبر
استفاده کنیم؟
الفCTRL+S -
بF5 -

جF15 -
دCTRL+N -
-381جهت ذخیره یک فایل نمایشی که همواره در نمای نمایش باز شود،کدام حالت ذخیره سازی مناسب است؟
الفOTHER FORMAT -
بPOWERPOINT SHOW -
جPOWERPOINT -
دPOWERPOINT PRESENTATION -
-382جهت تغییر نام کاربر استفاده کننده از نرم افزار از قسمت  OPTIONکدام بخش را انتخاب کنیم؟
الفPOPULAR -

بPROOFING -
جADVANCED -
دSAVE -
-383کدام گزینه برای سوئیچ کردن بین چند فایل لرایه مطالب مناسب است؟
الف -ابزار SWITCH WINDOWS
ب -فشردنCTRL+F5

ج -فشردن ALT+TAB
دalt+f4 -
-384قابلیت کوچک نمایی برای مشاهده کل اطالعات به صورت یکجا را .........می گویند.
الفZOOM -
بZOOM OUT -
جFONT SIZE -
دFIT -
-385جهت بستن فایل جاری کدام گزینه اشتباه است؟
الف -انتخاب گزینه CLOSEاز منوی OFFICE
بCTRL+F4 -
جCTRL+W -
دALT+F4 -
-386برای تغییر مسیر پیش فرض ذخیره فایل از منوی OFFICEوگزینه POWERPOINT OPTIONSاز
کدام قسمت استفاده می شود؟
الفPOPULAR -
بSAVE -

جADVENCED -

دPROOFING -
-387کدام نما برای ایجاد وطراحی اسالیدها استفاده می شود؟
الفNORMAL -

بSLIDE SORTER -
جNOTES PAGE -
دSLIDE SHOW -
-388در کدام بخش اسالیده به صورت تصاویر کوچک قابل مشاهده وتغییر میباشند؟
الفSLIDE PAN -
بUTLINE TAB -
جSLIDE TAB -
دNOTES PAN -
-389این نما جهت ویرایش ونوشتن متن ها استفاده شده وعناصر غیر متنی درآن قابل نشاهده نیستند؟
الفOUTLINE TAB -
بslide pan -
جnotes pan -
دslide pan -
-390در نمای NORMALکدام زبانه جهت ویرایش ونوشتن متنها استفاده شده وعناصر غیر متنی قابل مشاهده
نیستند ؟
الفslide -
بslide sorter -
جoutline -
دnotes page -
-391نکات وتوضیحات مرتبط با اسالیدها در کدام نما قابل مشاهده نیستند؟
الفnormal -
بnotes page -

جoutline tab -
دweb -

-392برای نمایش اسالیدها به صورت  FULL SCREENاز کدام کلید استفاده میکنیم؟
الفf5 -
بf5 -
جenter -
دpacebar -
-393برای ایجاد اسالید جدید در فایل نمایشی کدام گزینه صحیح میباشد
الف -استفاده از ابزارnew slide

ب -فشردن ctrl+n
ج -درگ کردن

دalt+n -

-394جهت کپی کردن اسالید انتخاب شده از کدام کلید های ترکیبی استفاده میکنیم؟
الفctrl+c -

بctrl+v -
جctrl+x -
دctrl+z -
-395به نحوه قرار گرفتن متن ،تصویر ،نمودار و ....در اسالید چه می گویند؟
الفslide layout -
بslide design -
جthemes -
دtemplates -
-396کدام چیدمان زیر برای«عنوان ومحتوا»استفاده می شود؟
الفtitle slide -
بtitle and cintent -
جtitle only -
دtwo content -
-397برای انتخاب متوالی اسالیدها در نمای SLIDEکدام کلید برروی صفحه کلید پایین نگه داریم؟
الفctrl -
بalt -

جshift -
دenter -
-398برای انتقال اسالید از CLIPBORADبه محل مورد نظر از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفcopy -
بpaste -
جcut -
دmove -
-399برای انتخاب رنگ وطرح زمینه دلخواه برای اسالیدها از سربرگ DESIGNاز کدام گزینه استفاده میشود؟
الفthems -
بback ground style -
جcolor -

دfonts -

-400از کدام گزینه جهت زمینه هاورنگهای جالب ومتنوع برای اسالید استفاده میکنیم؟
الفthemes -
بformat background -
جeffect -
دfonts -
-401برای طراحی یک اسالید با تمام ویژگی های دلخواه وصرفه جویی در زمان طراحی از کدام گزینه استفاده می
شود؟
الفslide layout -
بslide deign -
جslide master -

دtemplates -

-402برای درج پا صفحه از کدام سربرگ وگزینه زیر استفاده میشود؟
الفinsert(header&footer -
ب(header&footerview -

جinsert(footnote -
دview(footnote -

-403از کدام بخش در کادر HEADER&FOOTERبرای نمایش شماره اسالید استفاده میشود؟
الفfixed -

بslide number -
جdata and time -
دfooter -
-404برای اعمال تغییرات بر روی یک اسالید از کادر محاوره ای باز شده کدام دکمه را کلیک میکنیم؟
الفapply -
بapply to all -
جok -
دancel -
-405برای درج آرم های ذخیره شده از سربرگ INSERTکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفPicture -
بclip art -
جShapes -
دtable -
-406محل درج (شماره صفحه-تاریخ وزمان)محمال در کدام قسمت از اسالید می باشد؟
الف -پایین صفحه-پایین صفجه
ب -پایین صفحه-باالی صفحه
ج -باالی صفحه-پایین صفحه
د -باالی صفحه-باالی صفحه
-407برای نوشتن متن در اسالید از کدام مورد استفاده نمی شود؟
الف -استفاده از Text box
ب -استفاده از چیدمان دارای Title
ج -نوشتن متن در حالت outline
د -استفاده از جدول
-408توسط کدام گزینه ابزار می توان چیدمان اسالید فعلی را عوض کرد؟
الف -ابزار  layoutسربرگ home
ب -گزینه themeاز سربرگ design
ج -ابزار  new slideاز سربرگ home
د -گزینه  effectsاز سربرگ design
-409در نمای  outlineبا فشردن کدام کلید بر روی عناوین اسالید،اسالید جدید ایجاد می شود؟
الفspace bar -
بctrl+enter -

جenter -

دf5 -
-410ساده تربن روش انتخاب کلیه متون یک پاراگراف چیست؟
الف -دوبار روی آن کلیک می کنیم
ب -سه بارروی آن کلیک می کنیم
ج -بر روی آن ماوس را کشیده تا انتخاب شود
د -بر روی آن یكبار کلیک می کنیم
-411برای انتفال به آخرین اسالید از کدام کلید میانبر استفاده می کنیم؟
الفctrl+end -
بctrl+home -
جctrl+page up -

دctrl+page down -
-412ساده ترین روش انتقال متن داخل اسالید به قسمتی دیگر چیست؟
الف -درگ کردن کادر متن به محل موردنظر
ب -درگ کردن به همرا ه نگه داشتن دکمه ctrl
ج -استفاده از  cutو paste
د -استفاده از copyوpaste
-413کدام گزینه متن انتخاب شده را سایه دار میکند؟
الفoutline -

بunderline -
جengrave -
دshadow -
-414گزینه مناسب جهت شماره گذاری ویا عالمت گذاری خطوط کدام است ؟
الفsymbol -
بNumbering -

جbullet -
دalign -

-415جهت کپی قالب بندی متنی بر روی متن دیگر از کدام گزینه استفاده میکنیم ؟
الف -استفاده از copyوسپسpaste

ب -استفاده از ابزارformat painter
ج -استفاده از paragraph

د -استفاده از change case
-416در تنظیمات پاراگراف ،تورفتگی ابتدای آن را از کدام بخش انجام می دهیم؟
الفspacing -
بindentation -
جdirection -
دalignment -
-417از کدام گزینه برای اعمال جلوه های فانتزی به متن استفاده می شود ؟
الفshape -

بtextbox -

جfont -
دword art -
-418پس از درج جدول توسط کدام ابزار می توان مدل خطوط را تغییر داد؟
الفeraser -
بpen color -
جline style -
دtable style -
-419پس از درج جدول کدام قسمت از سربگ layoutبرای ترازبندی ستون استفاده می شود؟
الفarrange -
بTable -
جAlignment -
دcell size -
-420راحت ترین روش جهت انتخاب ستون ها در جدول کدام گزینه میباشد؟
الف -کلیک روی حاشیه باالی ستون
ب -درگ کردن توسط ماوس
ج -استفاده از گزینه select column
د -کلیک در سمت چپ ستون
.-421مناسب ترین نمودار جهت نشان دادن درصد اطالعات کدام است؟
الفline -
بcolumn -

جbar -
دpie -

-422کدام سربرگ زیر از سربرگ های وابسته به  chart toolsنمیباشد؟
الفchart -
بlayout -
جdesign -

دformat -

-423کدام گزینه برای تغییر نوع نمودار نصب شده در اسالید است"؟
الفchart layout -
بdata label -

جchart title -

دchart type -
-424برای افزودن عنوان به نمودار از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفchart layout -
بdata label -
جchart title-
دchart type-
 -425برای افزودن مقادیر داده ها بر روی نمودار کدام گزینه کاربرد دارد؟
الفdata label -

بchart title-
جchart type -
دchart layout -
. -426در کادر محاوره ایformat data labelکدام گزینه جهت نمایش مقادیر اطالعات برروی نمودار
میباشد؟
الفdata -
بcategory name-

جseries name -
دvalue -

 -427برای ایجاد یک نمودار سازمانی در اسالید از سربرگ insertکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الف chart -ب) organization chartج) smart artد)shapes
-428برای افزودن عنصر جدید به نمودار های سازمانی پس از راست کلیک بر روی آن کدام گزینه را انتخاب
کنیم؟
الفchange shape -
بadd shape -
جadd text -
دreset shape -
-429توسط کدام ابزار در سربرگ insertمی توان مجموعه ای از تصاویر را به صورت آلبوم ایجاد کرد؟
الفpicture -
بclip art -
جphoto album -
دshape -
-430توسط کدام سربرگ پس از ایجاد تصویر می توان تنظیمات عکس را تغییر داد؟
الفdesign -
بformat -
جinsert -
دhome -
-431برای رنگ آمیزی مجدد تصویر از کدام ابزار استفاده میکنیم؟
الفbrightness -
بcontrast -

جrecolor -

دreset picture -
-432برای چرخش تصویر در زوایای مختلف از کدام ابزار کمک می گیریم؟
الفrotate -
بscale -
جcrop -
دsize -
-433برای حذف زوایای عکس وبرش قسمتهای اضافه آن از این گزینه استفاده می کنیم؟
الفrotate -

بscale -
جcrop -
دsize -
-434نگه داشتن کدام کلید به هنگام رسم اشکال باعث می شود که شکل از مرکز رسم شود؟
الفshift -
بalt -
جctrl -
دspacebar -
-435توسط کدام بخش می توان اشکال را به صورت سه بعدی درآورد؟
الفshapes style -
بshape outline -
جshape fill -
دshape effect -
-436کدام گزینه از بخش arrangeشکل انتخاب شده را به زیر تمامی اشکال می برد؟
الفbring to front -
بsend to back -

جbring to forward -
دsend backward -
-437برای تغییر اجزای یک نصویر ابتدا از کدام گزینه استفاده کرده تا بتوان اغییرات را بر روی اجزاء اعمال
کرد؟
الفalign -
بGroup -

جarrange -
دrotation -
-438به هنگام ایجاد آلبوم از طریق کدام گزینه در کادر محاوره ای آن میتوان چیدمان اسالیدها با عوض کرد ؟
الفfile/disk -
بpicture layout -
جtheme -
دnew textbox -
-439برای تنظیم گذار اسالید از کدام بخش در سربرگ animationاستفاده می کنیم؟
الفadvanced slide -
بpreview -
جtransition to this slide -
دanimation -
-440جهت زمانبندی کردن تعویض اسالیدها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفadvanced slide -
بpreview -
جtransition to this slide -

دanimation -

-441کدام گزینه برای استفاده از جلوه های آماده ی متحرك سازی است؟
الفanimate -
بadvanced slide -

جcustom animation -
دslid transition -
-442برای متحرك سازی سفارشی یک شیء کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفanimate -

بadvanced slide -
جcustom animation -
دslid transition -
-443متحرك سازی تاکیدی کدام است؟
الفentrance -
بemphasis -
جspin -
دmotion path -
-444اگر یک شی دارای چند متحرك سازی ()effectباشد.........
الفeffect -ها به ترتیب اولویت اجرا می شوند
ب -فقط  effectاول اجرا می شود
ج -فقط effectآخر اجرا می شود
د -هیچ یک از effectها اجرا نمی شود.
-445کدام گزینه زیر effectانتخاب شده برای شی ء را حذف می کند؟
الفerase -
بdelete -

جremove -
دclear -
-446اگر بخواهیم متحرك سازی یک شی ء همراه با متحرك سازی قبلی اجرا شود،کدام گزینه را انتخاب می
کنیم؟
الفon click -
بwith previous -
جafter previous -
دdirection -
-447در بخش effect optionتوسط کدام گزینه میتوان حرکت متن ها را کلمه به کلمه یا حرف به حرف
تعیین کرد؟
الفdelay -
بrepeat -
جafter animation -
دanimation text -
-448برای تنظیم اندازه اسالیدها از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفfont size -

بzoom -
جpage setup -
دsetup show -
-449برای تصحیح خودکار کلمات اشتباه آنها را به کدام بخش اضافه می کنیم؟
الفAutocorrect -
بspelling -
جdictionary -
دlanguage -
-450جهت چاپ اسالید جاری از کادرprintکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفall -
بslide -
جselection -
دcurrent slide -
-451برای نمایش اسالیدها با ترتیب دلخواه از سربرگ slide showاز کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفsetup show -
بrehearse timing -

جcustom slide show -
دfrom current slide -
-452با اجرای عمل راست کلیک در هنگام اجرای اسالید،وظیفه کدام گزینه رسم خطوط بر روی اسالید می
باشد؟
الفscreen -
بpointer option -

جcustom show -
دgo to slide -

-453برای درج یک تصویر در اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
الف -گزینه  Pictureاز سر برگ Design
ب -گزینه  Chartاز سر برگ View
ج -گزینه  Pictureاز سر برگ Insert
د -گزینه  imageاز سر برگ View
-454برای ساختن اسالید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الف -سر برگ  Insertگزینه Newslide
ب -سر برگ  Viewگزینه Slide
ج -سر برگ  Homeگزینه Newslide
د -سر برگ  Insertو  Homeگزینه Newslide
-455برای تغیر جهت نوشته در یک اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
الف -گزینه  Text Directionاز سر برگ Home
ب -گزینه  Align Textاز سر برگ Home
ج -گزینه  Text Directionاز سر برگ Insert

د -گزینه  Port Vateاز سر برگ Home

-456با استفاده از گزینه Slide

Current

 Fromاجرای برنامه نمایشی از کدام اسالید انجام می

شود؟
الف -اسالید اول
ب -اسالید جاری
ج -اسالید آخر
د -اسالید میانی
-457برای ضبط توضیحات صوتی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفRecord Narration -
بRehearse Timing -
جCustom Slide -
دCurrent Slide -
-458برای تنظیم سرعت حرکت و اعمال جلوه های ویژه دلخواه از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟
الفSlide Transition -
بAction Button -
جCustom Animation -
دHide Slide -
-459برنامه  Power Pointپس از نصب در کدام گروه از برنامه های دکمه  Startقرار می گیرد؟
الفSystem Tools -
بAll Programs -

جAccessories -

دEnter Tainment -
-460برای اینکه اجرای صوت در تمامی اسالید هادر هنگام اجرا پخش شود،کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
الفAutomatically -
بClicked -
جPlay Across Slides -
دPlay Sound -
-461کدام گزینه زیر برای پخش خودکار اسالید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد؟
الفRehear Timing -

بCustom Animation -
جSlide Transition -
دAutomatically After -
-462با استفاده از کدام مورد میتوان سرعت نمایش جلوه های نمایشی را تعیین نمود؟
الفAnimation -
بSlide Setup -
جModify Transition -
دSlide Transition -
-463برای تغییر رنگ وضخامت دور متن هنری از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفText Fill -

بText Outline -

جText Effects -
دText Color -
-464انتخاب کدام گزینه باعث می شودجلوه متحرك اعمال شده به شیء جاری همزمان با جلوه متحرك اعمال
شده به شیء قبلی اجرا شود
الفStart On Click -
بStart With Previous -
جStart After Previous -

دStart After Double Click -
-465جهت ایجاد سایه برای تصویر درج شده در اسالید از کدام روش می توان استفاده کرد؟
الفFormat(Picture Border -
بFormat(Picture Effects -
جDesign( Change Picture -
دFormat(Picture Shape -
-466اگر بخواهیم حرکت اسالیدها با کلیک موس انجام گیرد کدام گزینه را ازکادر Setup Showاستفاده می
شود؟
الفManually -
بUsing Timings If Present -
جShow Without Narration -

دShow Without Animation -
-467از طریق کدام دستور زمان تاخیر برای اجرای صوت تعیین می شود؟
الفSpeed -
بStart -
جRepeat -
دDelay -
-468برای حذف گذر اعمال شده به اسالید از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الفSpeed Transition -
بDelete Transition -
جNo Transition -
دSound Transition -
-469نرم افزار  Power Pointجزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می باشد؟
الف -کاربردی
ب -سیستمی
ج -متنی
د -آماری
-470در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسالید ها قرار دهید ؟
الفInsert -
بHome -

جDesign -

دAnimations -

-471کدام گزینه به جلوه های گذر اسالید اشاره دارد ؟
الفTransition -
بShow -

جDesign -
دEffect -
-472با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسالید را بعد از همان اسالید ایجاد کرد
الفCtrl + z -
بCtrl + X -
جCtrl + H -
دCtrl + D -
-473برای اعمال جلوه بر روی کل متن بصورت یک دفعه در قسمت Speed/Effectکدام گزینه را انتخاب می
کنیم؟
الفBy Letter -
بBy Word -

جAll At Once -
دStep -
-474برای اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه به اسالیدها از کدام گزینه سربرگ  Insertاستفاده می شود؟
الفHeader & Footer -
بDate & Time -
جPicture -
دText Box -
-475برای نمایش اسالیدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است؟
الفNormal -
بSlide Sorler -
جSlide Show -

دNotes Page -
-476کاربرد دستورات  Themesچیست ؟
الف -تغییر پس زمینه اسالید
ب -تغییر رنگ متن درج شده در اسالید
ج -اعمال طرح های آماده به اسالیدها
د -تنظیم پاراگراف درج شده در اسالید
-477برای تغییر داده های نمودار درج شده دراسالید  ،روی نمودار کلیک راست کرده و کدام گزینه را انتخاب
می کنیم؟
الفEdit Data -

بSelect Data -
جRefresh Data -
دChart Type -

