آزمون دانشی

-1کلید میان بر وسط چین نمودن متن کدام است؟
الفCtrl+R--
بCtrl + E-
جCtrl+L-
دCtrl+J-
-2از ادغام پستی در چه صورتی استفاده می کنیم؟
الف- -براي ارسال مطالبي يكسان براي تعدادي از افراد.
ب-ايجاد يك صندوق پستي
ج-ايجاد و ارسال نامه الكترونيكي
د-ايجاد پاکت نامه
-3کدام نوع داده ی زیر برای نمایش قالب پولی کاربرد دارد ؟
الفCurrency--
بNumber-
جText-
دGeneral-
-4جهت ترسیم جدول به صورت دستی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفTable--
بDraw Table-
جInsert Table-
دInsert-
-5برای چاپ برچسب نامه از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفLabels--
بEnvelope-
جMail Merge-
دEmail-
-6در کدام قسمت از برنامه  Share Pointامکان طراحی گرافیکی یا مشاهده کد  Htmlصفحه وب وجود دارد؟
الف- -ليست پوشه ها ()Folder List
ب-کادر طراحي
ج -کادر خصوصيات تگ ()Tag Properties
د-جعبه ابزار ()Toolbox
-7برای صرف نظر کردن از تصح یح یک کلمه یک بار در واژه پرداز کدام دکمه این عمل را انجام می دهد؟
الفIgnore Once--
بIgnore All-
جChange-
دCancel-
-8برای ایجاد یک ادغام پستی کدام مورد زیر ضروری نمی باشد؟
الف- -منبع داده
ب-فيلد ادغام
ج-سند اصلي
د -برچسب
-9اگر بخواهیم یک پرس و جو افراد بین سن های  20تا  40را نشان دهد،تقاضای مورد نظر کدام است؟

الفBetween 20 And 40--
ب<= 20 AND =>40-
ج40=<-
د20=40-
-10از برنامه  Share Pointبه چه منظوری استفاده می شود؟
الف- -تهيه بانك اطالعاتي
ب -انتشار و ايجاد وب سايت
ج-تهيه نمودار
د-واژه پرداز
-11برای نمایش اطالعات ذخیره شده شکلها در  Visioکدام گزینه صحیح است ؟
الفTools--
بNumber Shape-
جLabel Shape-
دShape Data-
-12گزینه مناسب برای جایگزینی یک کلمه با کلمه ای دیگر کدام است؟
الفReplace--
بGo to-
جFind-
دSearch-
-13کدام نمای سند برای صفحه آرایی و چاپ مناسب است؟
الفPrint Layout--
بWeb Layout-
جNormal-
دOutline-
-14برای تعیین جهت کاغذ در حالت عمودی کدام گزینه مناسب است؟
الفLandscape--
بPortrait-
جHorizontal-
دMargins-
-15برای ایجاد سند با استفاده از الگوی نصب شده  ، Officeکدام گزینه مناسب است ؟
الفBlank Document--
بInstalled Template-
جNew Document-
دMy Templates-
-16هر فایل اکسل دارای تعدادی صفحه کاری می باشد که به آن  ...............گفته می شود.
الفbook--
بWorksheet-
جCell-
دDocument-
-17برای انتخاب چند سلول پراکنده در یک صفحه کاری کدام کلید را همراه با ماوس نگه می داریم؟
الفShift--

بAlt-
جSpacebar-
دCtrl-
-18کدام گزینه برای شماره گذاری صفحات در  Wordاست؟
الفNumbering--
بPage Number-
جHeader-
دPage Setup-
-19توسط کدام گزینه می توان عرض ستون ها را تغییر داد؟
الف- -ابزار  Formatگزينه Row Height
ب -ابزار  Formatگزينه Column Width
ج-ابزار  Formatگزينه Landscape
د-ابزار  Formatگزينه Rename Sheet
-20از کادر  Move Or Copyانتخاب کدام گزینه یک کپی از کاربرگ ایجاد می کند؟
الفMove To End--
بTo Book-
جCreate A Copy-
دCopy-
-21برای اعمال افکت اسالید از کدام بخش در سربرگ  Animationاستفاده می شود؟
الفAdvanced Slide--
بPreview-
جTransition To This Slide-
دSet up-
-22وظیفه نرم افزار  Power Pointچیست؟
الف- -ارائه مطالب
ب-ايجاد صفات وب
ج-طراحي گزارش هاي آماري
د-تايپ و صفحه آرايي
-23محافظت کاربرگ توسط کدام گزینه انجام می شود؟
الفHide & Unhide Sheet--
بUnhide Sheet-
جHide Sheet-
دProtect Sheet-
-24فایل Power Pointبا چه پسوندی ذخیره می شوند؟
الفdocx-

بxlsx-
جmdb-
دpptx-
-25به هنگام طراحی پرس و جو با روش  Designشرط را در کدام قسمت تعیین میکنیم؟
الفShow-
بSort-

جCriteria-
دField-
-26توسط کدام ابزار در سربرگ  Insertمی توان آلبوم تصاویر ایجاد کرد؟
الفDesign-
بPhoto Album-
جClip Art-
دShape-
-27جهت زمان بندی کردن موضوعات درون اسالیدها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفTiming-
بRepeat-
جAfter Animation-
دAnimate Text-
-28ساده ترین روش ایجاد یک فرم کدام است؟
الفForm Wizard-
بForm Design-
جSplit Form-
دMultiple Form-
-29کدام گزینه از انتخاب  Layoutهای ساخت فرم در حالت  Wizardیک فرم شبیه جدول می سازد؟
الفColumnar-
بTabular-
جDatasheet-
دJustified-
-30متحرک سازی روی مسیر کدام است؟
الفEntrance-
بEmphasis-
جSpin-
دMotion Path-
-31برای تعریف کلید اصلی کدام گزینه را استفاده می کنیم؟
الفPrimary Key-
بText-
جMemo-
دNumber-
-32برنامه  Visioچه کاربردی دارد؟
الف- -ايجاد دفترچه يادداشت
ب-طراحي وب سايت
ج-نقشه کشي ساختمان
د -رسم انواع دياگرام
-33کدام حالت  Zoomبرای دیدن یک صفحه ی سند بطور کامل است ؟
الفPage Width-
ب% 100 -
جTwo Page-

دWhole Page-
-34اگر بخواهیم حروف را به صورت اندیس پایین بنویسیم از  .........استفاده می کنیم؟
الفSubscript-
بShadow-
جEmboss-
دSuperscript-
36براي بستن سند جاري کدام کليد ترکيبي کاربرد دارد ؟الفAlt+F4-
بF1-
جCtrl+E-
دCtrl + W-
-35از کدام سربرگ برای ادغام نامه های پستی استفاده میشود؟
الفReview-
بView-
جMailings-
دDeveloper-
-36برای چاپ برچسب نامه از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفLabels-
بEnvelope-
جMail Merge-
دEmail-
-37برای ایجاد پاکت نامه از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفLabels-
بEnvelope-
جLetter-
دMail Merge-
-38ادغام سلو لهای جدول را توسط  ........انجام می دهیم؟
الفMerge Cell-
بSplit Cell-
جSplit Table-
دMerge Table-
41ابزار ايجاد جدول در کدام زبانه قرار دارد؟الفHome-
بView-
جInsert-
دReview-
42در سربرگ  Insertکدام گروه جهت افزودن کادر متن به سند مي باشد؟الفPages-
بText box-
جHeader & Footer-
دIllustrations-

-39کدام گزینه درجدول برای تقسیم یک خانه به چند خانه است؟
الفSplit Cell-
بSplit Table-
جMerge-
دMerge Cell-
-40برای درج یک ستون درسمت چپ ستون فعلی ابزار  ............را انتخاب می کنیم؟
الفRow Above-
بRow Below-
جColumn Right-
دColumn left-
Split Table-41چه عملی را در جدول انجام می دهد؟
الف -تقسيم جدول به جداول جداگانه
ب-ادغام دو جدول به يك جدول
ج-درج جدول جديد
د-تقسيم سلول به تعدادي سطر و ستون
-42برای تغییر جهت متن نوشته شده در داخل یک سلول کدام گزینه صحیح است؟
الفAlignment-
بText Direction-
جOrientation-
دCell Margins-
 47جهت انتخاب چند سطر غير متوالي از کدام کليد روي صفحه کليد استفاده مي کنيم؟الفCtrl-
بAlt-
جShift-
دHome-
-43گزینه ی  Delete Entire Rowجهت حذف  ..............استفاده می شود؟
الف-کل سطري که سلول انتخاب شده در آن قرار دارد .
ب-کل ستوني که سلول انتخاب شده در آن قرار دارد.
ج-سلول و سطر انتخاب شده
د-سلول انتخاب شده
-44تصاویر در کدام گروه از زبانه ی  Insertقرار دارند؟
الفPages-
بText-
جHeader Footer-
دIllustrations-
-45گروه بندی تصاویر در کدام زبانه قرار دارد؟
الفInsert -
بHome-
جFormat-
دView-
 ..................-46برای نمایش گرافیکی داده هاست؟

الفShape-
بChart-
جClipArt-
دPicture-
-47در جدول برای برگشت به خانه ی قبل از کدام کلید استفاده می شود؟
الفShift+ Tab-
بTab-
جCtrl+Tab-
دEnter-
-48سربرگ  Insertکدام ابزار برای درج متن هنری استفاده میشود؟
الفShapes-
بChart-
جSmart Art-
دWord Art-
-49برای سایه دار کردن اشکال کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفShadow-
بD Effect3-
جStyle-
دArrange-
-50تنظیمات خطوط(  ) Borderیک جدول از کدام زبانه امکان پذیراست؟
الفHome-
بView-
جLayout-
دDesign-
-51برای دوبل کردن خطوط جدول کدام گزینه مناسب است؟
الفPen Color-
بLine Style-
جLine Wieght-
دBorders-
-52کدام زبانه جهت تنظیمات قالب بندی جداول است؟
الفLayout-
بView-
جtabel-
دFormat-
-53برای تبدیل 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-
-54کلید میان بر غلط یابی متن کدام است؟
الفF4-

بF5-
جF6-
دF7-
-55خط موج دار قرمز،زیر کلمات نشان دهنده چیست؟
الف -غلط اماليي
ب-غلط دستوري
ج-غلط گرامري
د-زير خط دار بودن
-56تنظیم جهت کاغذ را از گزینه ی  ...........انجام می دهیم؟
الفSize-
بOrientation-
جMargins-
دColumn-
-57برای چاپ صفحه ی جاری از پنجره ی  Printکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفAll-
بPage Current-
جPages-
دSelection-
-58برای تغییر اندازه ی کاغذ از کدام سربرگ و کدام گزینه استفاده می شود؟
الف- Page Border - Page Layout-
بSize - View-
جSize - Page Layout-
دSize - Insert-
-59جهت چاپ قسمتی از متن در سند ازکدام گزینه استفاده میشود؟
الفAll-
بPageCurrent-
جPages-
دSelection-
-60در پنجره ی  Printگزینه ی  Odd Pagesچه عملی انجام می دهد؟
الف- -چاپ صفحات فرد
ب-چاپ صفحات زوج
ج-چاپ صفحات دل خواه
د-چاپ تمامي صفحات
-61در زبانه ی  Print Previewگزینه ی  Magnifierجهت  ...........استفاده می شود؟
الف -شروع عمليات چاپ
ب-تعيين جهت کاغذ
ج -بزرگنمايي صفحه
د-نمايش يك صفحه
-62برای تعیین جهت کاغذ در حالت افقی کدام گزینه مناسب است؟
الفLandscape-
بPortrait-

جHorizontal-
دMargins-
-63برای صرفنظر کردن از تصحیح یک کلمه در واژه پرداز کدام دکمه این عمل را انجام می دهد؟
الفIgnore Once-
بIgnore all-
جChange-
دCancel-
-64کدام نرم افزار زیر صفحه گسترده به شمار می رود؟
الفWord-
بExcel-
جWindows-
دAccess-
-65کدام مورد زیر جزء کاربردهای نر م افزار  Excelنمی باشد؟
الف- -تهيه گزارش مالي
ب-تهيه نمودار
ج-تهيه ليست و گزارش
د -فهرست مطالب
-66فرمت یا پسوند فایل ذخیره شده در اکسل نسخه  2007کدام است؟
الف- xlsx-
بxm-
جxlc-
دxls-
-67کلید میانبر ذخیره ی کار پوشه با نام جدید کدام است؟
الف- F11-
بF 12-
جF8-
دF3-
-68بطور پیش فرض در یک کار پوشه جدید چند کاربرگ وجود دارد؟
الف3 -
ب4-
ج2-
د 5-
-69برای رفتن به آخرین سطر یک صفحه کاری از کلید میانبر  ........استفاده می شود.
الفCtrl+ Tab-
بCtrl+ Home-
جCtrl + End-
دCtrl+Alt-
-70برای خروج از محیط  Excelاز چه روشی استفاده میشود؟
الف -گزينه  Closeاز منوي Office
بCtrl + x-
ج -فشردن کليدهاي Alt+F4

د-فشردن کليد Esc
-71کدامیک از نوارهای زیر فقط در محیط اکسل مشاهده می شود؟
الفQuick Access Toolbar-
بRibbon-
جFormula bar-
دAddress Bar-
-72برای استفاده از الگوهای نصب شده در اکسل کدام گزینه صحیح است؟
الفInstalled Template-
بMy Template-
جBlank Workbook-
دNew From Existing-
-73هر کار پوشه دارای تعدادی صفحه کاری می باشد که به آن  ..........گفته می شود؟
الفWorkbook-
بWorksheet-
جCell-
دSpreadsheet-
-74برای حرکت بین کارپوشه های باز از چه روشی استفاده می شود؟
الف- -سربرگ  Viewو گروه  Windowابزار Switch windows
ب-سربرگ  Viewو گروه  Windowابزار New Window
ج-سربرگ  Viewو گروه  Windowابزار Arrange All
د-سربرگ  Viewو گروه Document View
-75نام پیش فرض فایل های  Excelچیست؟
الفDocument-
بBook-
جWorkbook-
دDatabase-
-76برای تغییر تنظیمات نرم افزار  Excelاز کدام روش استفاده می شود؟
الف- -سربرگ  Toolsگزينه Option
ب-سربرگ  Toolsگزينه ي Setting
ج -از دکمه  Officeگزينه ي Option
د-از دکمه  Officeگزينه ي Setting
-77به هر خانه از جدول داخل کاربرگ  ...........می گویند.
الفCell-
بTable-
جRow-
دColumn-
-78در صورتی که بخواهیم یک کار پوشه جدید با استفاده از الگوهای خودمان ایجاد کنیم کدام مورد مناسب
است؟
الفWorkbook Blank-
بInstalled Template-
جMy Template-

دNew From Existing-
84براي ويرايش محتواي سلول فعال شده از کليد  ..........استفاده مي شود.الفF2-
بF3-
جEnter-
دSpacebar-
-79برای انتخاب چند سلول پراکنده در یک صفحه کاری کدام کلید را همراه ماوس نگه میداریم؟
الفShift-
بAlt-
جSpacebar-
دCtrl-
-80برای حذف محتوای سلول از چه کلیدی در صفحه کلید استفاده میکنیم؟
الفBackspace-
بEnter-
جDelete-
دClear-
-81در پنجر ه ی  Replaceکدام دکمه ،جایگزینی یک عبارت را انجام می دهد؟
الفReplace-
بFind Next-
جReplace All-
دMore-
-82در پرکردن خودکار سری خانه ها (سلول ها) توسط ماوس ابتدا بایدکدام سلو لها انتخاب شوند؟
الف- -فقط سلول اول
ب-سه سلول اول
ج -دو سلول اول
د-انتخاب الزم نيست
-83برای ثبت و لغو محتویات یک سلول از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -دکمه ي  Enterجهت ثبت و دکمه ي  Escجهت لغو
ب-دکمه ي  Tabجهت ثبت و دکمه ي  Pauseجهت لغو
ج-دکمه ي  Enterجهت ثبت و دکمه ي  Spacebarجهت لغو
د-دکمه ي  Spacebarجهت ثبت و دکمه ي  Escجهت لغو
-84اجرای مجدد آخرین فرمان لغو شده توسط کدام گزینه انجام می شود؟
الفUndo-
بRedo-
جZ+Ctrl-
دR+Ctrl-
-85کلید میانبر دستور  Undoکدام گزینه می باشد؟
الفCtrl + Z-
بCtrl + Y-
جCtrl+C-
دCtrl + X-

-86برای پیدا کردن عبارتی خاص از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف- -از سربرگ  Homeابزار Go to
ب -کليدهاي Ctrl+ F
ج-کليدهاي Ctrl+H
دF+Alt-
-87گزینه ی  Case Sensitiveدر پنجر ه ی جستجو چه عملی انجام می دهد؟
الف -کل عبارت را جستجو ميكند
ب -جستجو براي حروف بزرگ و کوچك حساس ميشود.
ج-کلمه بعدي را جستجو ميكند.
د-جستجو را متوقف ميكند.
-88برای مرتب کردن اطالعات از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفData - Sort-
بData-View-
جsort-data-
دData-Data-
-89گزینه ی  Formatاز گروه  Clearچه عملی انجام می دهد؟
الف -حذف سلول
ب-حذف محتواي سلول
ج -حذف قالب سلول
د-حذف يادداشت و توضيح سلول
-90توسط کدام گزینه می توان عرض ستو نها را تغییر داد؟
الف- -ابزار  Formatگزينه Row Height
ب -ابزار  Formatگزينه Column Width
ج-ابزار  Formatگزينه Row Width
د-ابزار  Formatگزينه Coulumn Height
-91آشکار سازی و پنهان سازی کاربرگ توسط کدام گزینه انجام میشود؟
الفHide & Unhide Sheet-
بUnhide Sheet-
جHide Sheet-
دProtect Sheet-
-92برای ایجاد کپی از یک کاربرگ هنگام درگ کردن کدام کلید را از روی صفحه کلید نگه می داریم؟
الفAlt-
بCtrl-
جShift-
دAlt + Shift-
-93از کادر  Move or Copyانتخاب کدام گزینه یک کپی از کاربرگ ایجاد می کند؟
الفMove to end-
بTo book-
جCreate a Copy-
دCopy-
-94کدام گزینه جهت تغییر نام یک کاربرگ صحیح نمی باشد؟
الف -کليك راست روي نام کاربرگ و انتخاب گزينه ي Rename

ب-دابل کليك روي نام کاربرگ و سپس تايپ نام دلخواه
ج-استفاده از ابزار  Formatو انتخاب گزينه ي Rename
د -انتخاب کاربرگ مورد نظر و فشردن کليد F2
-95آسان ترین روش برای انتخاب یک ستون کدام گزینه می باشد؟
الف -قرارگيري روي نام ستون و کليك روي آن انتخاب آن
ب-راست کليك روي نام ستون و انتخاب گزينه ي Select Row
ج-راست کليك روي نام ستون و انتخاب گزينه ي Select Column
د-درگ کردن کل ستون مورد نظر
 Merge and Center-96چه عملی را در قالب سلولی انجام می دهد؟
الف -تقسيم يك سلول در وسط کاربرگ
ب-جابه جا کردن چند سلول در وسط سطر
ج -ادغام چند سلول و وسط چين شدن داده
د-کوچك کردن متن در وسط يك سلول
-97برای تغییر قالب بندی سلو لها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفSort & Filter-
بFormat Cell-
جPage Setup-
دSheet Option-
-98برای نمایش اعداد به صورت تاریخ از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفPercentage-
بDate-
جTime-
دCurrency-
-99برای اینکه اندازه متن کاهش یافته به میزانی که متن در داخل سلول جا گیرد از گزینه ی ............استفاده می
کنیم.
الفWord Text-
بMerge Cell-
جShrink to Fit-
دSplit cell-
-100در پنجر ه ی محاوره ای  Format Cellسربر گ  Alignmentگزینه ی  Justifyمعادل کدام گزینه است؟
الف -تراز  2طرفه
بMerge Cell-
جShrink to Fit-
دSplit cell-
-101اگر بخواهیم متن اضافی در یک سلول شکسته شود و به سطر بعدی همان سلول برود ........ ،را ازنوار ابزار
کلیک می کنیم.
الفMerge and Center-
بShrink to Fit-
جSplit Cell-
دWrap Text-
-102کدام ابزار زیر ،متن داخل یک سلول را به صورت افقی ،عمودی یا چرخشی نشان دهد؟

الفOrientation-
بAlignment-
جCenter-
دWrap Text-
-103کدام گزینه ی زیر برای کاهش تعداد رقم اعشار استفاده می شود؟
الفIncrease Decimal-
بDecrease Decimal-
جComma Style-
دNegative Number-
-104برای ترازبندی متنها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفNumber-
بAlignment-
جBorder-
دFill-
-105جهت نمایش عدد ورودی بصورت درصد ،کدام قالب را انتخاب می کنیم؟
الفPercentage-
بDate-
جFraction-
دCurrency-
-106برای تعیین کادر سلو لها از کدام زبانه از پنجره ی  Format Cellاستفاده می شود؟
الفAlignment-
بBorder-
جFont-
دNumber-
-107کدامیک برای قالب بندی معمولی و پیش فرض اعداد است؟
الفNumber-
بSpecial-
جGeneral-
دCurrency-
-108درهرتابع برای انتخاب و لحاظ کردن سلو لهای هم جوار مانند (  B1تا  ) B10از کدام عالمت استفاده می
شود؟
الف; -
ب,-
ج: -
د“-
-109کدام یک از گزینه های زیر یک آدرسی کامالً نسبی است؟
الفA1-
بA$1$-
جA1$-
دA$1-
-110اگر  A1 = 10باشد نتیجه فرمول زیر چیست؟

"=IF ( (A1<> -1) , “Ok” , “Cancel
الفOk-
بCancel-
جTrue-
دFalse-
-111در صورت استفاده غلط از نام تابع ،کدام خطا رخ می دهد؟
الف#Name-
بValue#-
جDiv/0#-
د####-
-112کدام عالمت ریاضی زیر دارای تقدم باالتری می باشد؟
الف*- -
ب+-
ج/-
د^ -
-113کدامیک از توابع زیر کوچکترین مقدار ورودی را برمی گرداند؟
الفMax-
بMin-
جRound-
دCount-
-114کدام مورد زیر یک فرمول یا تابع نمی باشد؟
الف=B2*50 -
ب=Sum(A1:A3)-
جMax (F2:F8)-
د=Sum (A1:A5)*B1 -
-115برای نوشتن فرمول کدام عالمت را بایستی ابتدا در سلول قرار دهیم؟
الف#- -
ب= -
ج:-
د) (-
-116کدام آدرس زیر یک آدرس مطلق می باشد؟
الفA2-
بB$7-
جF8$-
د$H$ 8-
-117آدرس نسبی چه ویژگی خاصی دارد؟
الف-تغيير محل فرمول ،آدرس داخل فرمول تغيير ميكند .
ب-با تغيير محل فرمول ،آدرس داخل فرمول تغيير نمي کند.
ج-با تغيير محل فرمول ،فقط سطر آدرس داخل فرمول تغيير ميكند.
د-با تغيير محل فرمول ،فقط ستون آدرس داخل فرمول تغيير ميكند.
-118کدام تابع زیر تعدادسلول هایی که شامل عدد می باشدرا می شمارد؟

الفMin-
بSum-
جCount-
دAverage-
-119کدام تابع مجموع سلو لها را نمایش می دهد؟
الفAverage-
بCount-
جSum-
دRound-
-120برای بدست آوردن میانگین سلول از تابع  ..................استفاده می شود.
الفAverage-
بSum-
جMin-
دRound-
-121کدام مورد زیر جهت نمایش راهنمای نمودار استفاده می شود؟
الفChart Title-
بAxes-
جData Label-
دLegend-
-122خطوط شبکه در نمودار برای چه منظور استفاده میشود؟
الف- -درجه بندي نمودار
ب-نمايش راهنما
ج-نمايش جدول داده ها
د-نمايش برچسب داده ها
-123برای مشاهده ی جدول داده های نمودار ،کدام گزینه صحیح می باشد؟
الفData Table-
بData Label-
جChart Title-
دChart Type-
-124برای پاک کردن محدوده ی چاپ از گزینه ی  ......استفاده می کنیم؟
الفSet Print Area-
بClear Print Area-
جDelete-
دPrint Reset-
-125کاربرد ابزار  Locationدر سربرگ  Designچیست؟
الف- -تعيين محل نمودار
ب-انتخاب شكل نمودار
ج-تغيير ساختار نمودار
د-تغيير داده هاي نمودار
-126برای اضافه کردن داده های جدید یا محدود ه ی جدید داده ها به نمودار ،ابزار  ............را انتخاب می کنیم.
الفData Range-

بSelect Data-
جSeries-
دStyle-
-127گزینه ی مناسب برای ایجاد نمودار (  ) Chartکدام است؟
الفF11-
بF2-
جF12-
دF9-
-128برای تغییر زاویه ی مشاهده ی نمودار سه بعدی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفRotation 3D -
بChart Type-
جShadow-
دChart Title-
-129مقادیر نمودار در  Data Rangeکدام است؟
الفValue-
بLabel-
جTitle-
دChart-
-130برای چاپ صفحه کاری فعال کدام گزینه را از کادر محاوره ای  Printانتخاب می کنیم؟
الفEntire Workbook-
بActive Sheet-
جAll-
دPage-
-131برای ایجاد نمودار از چه روشی استفاده می کنیم؟
الف -استفاده از سربرگ  Insertگزينه ي Chart
ب-استفاده از سربرگ  Viewگزينه ي Chart
ج-استفاده از سربرگ  Chartگزينه ي Insert Chart
د-استفاده از سربرگ  Dataگزينه ي Chart
-132برای تغییر نوع نمودار از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفChart Type-
بChart Title-
جLegend-
دGrid Lines-
-133برای مشاهده یا عدم مشاهده خطوط شبکه راهنمای نمودار از سربر گ  Layoutکدام گزینه استفاده می
شود؟
الفChart Type-
بChart Title-
جLegend-
دGrid Lines-
-134برای نمایش مقادیر نمودار به صورت درصد از کدام نوع نمودار استفاده می شود؟
الفColumn-

بBar-
جPie-
دLine-
-135برای تعیین محدوده ی چاپ از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفPrint Area - Page Layout-
بPrint Titles - Page Layout-
جActive sheet - Print-
دEntire Work Book - Print-
-136وظیفه نرم افزار  PowerPointچیست؟
الف -ارايه مطالب
ب-ايجاد صفحات وب
ج-طراحي گزارشات و مستندات
د-ارايه مطالب آماري
-137در کدام روش برای ایجاد فایل نمایشی می توان از الگوهای موجود استفاده کرد؟
الفBlank and Recent-
بtime-
جInstalled Templates-
دNew from Existing-
-138قابلیت کوچک نمایی برای مشاهده کل اطالعات به صورت یکجا را  .............می گویند؟
الفZoom in-
بZoom out-
جFont Size-
دFit-
-139سریعترین و راحت ترین روش برای ایجاد فایل نمایشی جدید کدام است؟
الف -انتخاب گزينه  Newازمنوي Office
ب -فشردن کليدهاي Ctrl + N
ج-فشردن کليدهاي Ctrl+M
د-انتخاب گزينه  Recent Documentازمنوي Office
-140در صورتی که فایلی را یکبار ذخیره کرده باشیم ،جهت ذخیره کردن تغییرات بعدی از کدام کلید میانبر
استفاده کنیم؟
الفCtrl+ S-
بF5-
جF12-
دCtrl+ N-
-141برای تغییر مسیر پیش فرض ذخیره فایل از منوی  Officeو گزینه  PowerPoint Optionsاز کدام
قسمت استفاده می شود؟
الفPopular-
بSave-
جAdvaned-
دProofing-
-142فایل های  Presentationبا چه پسوندی ذخیره می شوند؟

الفdocx-
بxlsx-
جpptx-
دmdb-
-143جهت ذخیره یک فایل نمایشی که همواره در نمای نمایش باز شود ،کدام حالت ذخیره سازی مناسب است؟
الفOther Format-
بPowerPoint Show-
جPowerPoint-
دPowerPoint Presentation-
-144برای اعمال تغییرات بر روی یک اسالید از کادر محاوره ای باز شده کدام دکمه را کلیک می کنیم؟
الفApply-
بApply to All-
جNot Ok-
دcancel-
-145هر فایل ارایه مطالب حداقل شامل چند اسالید است؟
الف3 -
ب2-
ج1 -
د 5-
-146کدام چیدمان زیر برای "عنوان و محتوا " استفاده می شود؟
الفTitle Slide-
بTitle and Content-
جTitle Only-
دTwo Content-
-147از کدام بخش در کادر  Header & Footerبرای نمایش شماره اسالید استفاده می شود؟
الفFixed-
بSlide Number-
جDate and Time-
دFooter-
-148جهت کپی کردن اسالید انتخاب شده از کدام کلیدهای ترکیبی استفاده می کنیم؟
الفCtrl+ V-
بCtrl+ C-
جCtrl+ X-
دCtrl+ S-
-149برای انتخاب رنگ و طرح زمینه دلخواه برای اسالیدها از سربرگ  Designاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفThemes-
بfont-
جColor-
دEffects-
-150برای اعمال تغییرات بر روی یک اسالید از کادر محاوره ای باز شده کدام دکمه را کلیک می کنیم؟
الفApply-

بApply to All-
جOk-
دcancel-
-151برای درج تصاویر از روی رایانه  ،از سربرگ  Insertکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفPicture-
بnumber-
جShapes-
دTable-
-152به نحوه قرار گرفتن متن ،تصویر ،نمودار و ....در اسالید چه می گویند؟
الفSlide Layout-
بSlide -
جThemes-
دTemplates-
-153گزینه مناسب جهت شماره گذاری خطوط کدام است؟
الفSymbol-
بNumbering-
جBullet-
دBorder-
-154جهت کپی قالب بندی متنی بر روی متن دیگر از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف- -استفاده از  Copyو سپس Paste
ب -استفاده از ابزار Format painter
ج-استفاده از Paragraph
د-استفاده از Change Case
-155پس از درج جدول کدام قسمت از سربرگ  Layoutبرای ترازبندی ستون استفاده می شود؟
الفArrange-
بTable-
جAlignment-
دCell Size-
-156ساده ترین روش انتخاب کلیه متون یک پاراگراف چیست؟
الف -دو بار روي آن کليك مي کنيم.
ب -سه بار روي آن کليك مي کنيم .
ج-بر روي آن ماوس را کشيده تا انتخاب شود.
د-بر روي آن يكبار کليك ميكنيم.
-157برای انتقال به آخرین اسالید از کدام کلید میانبر استفاده می کنیم؟
الفCtrl+ End-
بCtrl+ Home-
جCtrl+ Page Up-
دCtrl+ Page Down-
-158از کدام گزینه برای اعمال جلوه های فانتزی به متن استفاده می شود؟
الفShape-
بTextBox-

جFont-
دWord Art-
167توسط کدام ابزار ميتوان چيدمان اساليد فعلي را عوض کرد؟الف- -ابزار Layout
ب-گزينه Theme
ج-ابزار New Slide
د-گزينه Effects
-159برای افزودن مقادیر داده ها بر روی نمودار کدام گزینه کاربرد دارد؟
الفData Label-
بChart Title-
جChart Type-
دChart Layout-
-160برای ایجاد یک نمودار سازمانی در اسالید از سربرگ  Insertکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفChart-
بview Chart-
جSmart Art-
دShapes-
-161کدام گزینه از بخش  Arrangeشکل انتخاب شده را به زیر تمامی اشکال می برد؟
الفBring to Front-
بSend to Back-
جBring to Forward-
دSend Backward-
-162برای چرخش تصویر در زوایای مختلف از کدام ابزار کمک می گیریم؟
الفRotate-
بScale-
جCrop-
دSize-
-163برای حذف زوایای عکس و برش قسمتهای اضافه آن از این گزینه استفاده می شود؟
الفRotate-
بScale-
جCrop-
دSize-
-164نگه داشتن کدام کلید به هنگام رسم اشکال باعث می شود که شکل از مرکز رسم شود؟
الفShift-
بAlt-
جCtrl-
دSpacebar-
-165توسط کدام بخش می توان اشکال را به صورت سه بعدی در آورد؟
الفShapes Style-
بShapes Outline-
جShape Fill-

دShapes Effect-
-166توسط کدام ابزار در سربرگ  Insertمی توان مجموعه ای از تصاویر را به صورت آلبوم ایجاد کرد؟
الفPicture-
بClip Art-
جPhoto Album-
دShapes-
-167توسط کدام سربرگ پس از ایجاد تصویر می توان تنظیمات عکس را تغییر داد؟
الفDesign-
بFormat-
جInsert-
دHome-
-168برای تنظیم گذار اسالید از کدام بخش در سربرگ  Animationاستفاده می شود؟
الفAdvanced Slide-
بPreview-
جTransition to this Slide-
دAnimation-
-169کدام مورد زیر جزء کاربردهای نرم افزار  Excelنمی باشد؟
الف -تهيه گزارش مالي
ب-تهيه نمودار
ج-تهيه ليست و گزارش
د -فهرست مطالب
-170اگر بخواهیم متحرکسازی یک شیء همراه با متحرک سازی قبلی اجرا شود ،کدام گزینه را انتخاب می
کنیم؟
الفOn click-
بWith Previous-
جAfter Previous-
دDirection-
-171برای تصحیح خودکار کلمات اشتباه آنها را به کدام بخش اضافه می کنیم؟
الفAuto Correct-
بSpelling-
جDictionary-
دLanguage-
181براي متحرك سازي سفارشي يك شيء کدام گزينه را انتخاب مي کنيم؟الف- Animate-
بCustom Animation-
جAdvanced Slide-
دSlide Transition-
-172مجموعه ای از چند فیلد مرتبط به هم را  ............می گویند.
الف- -بانك اطالعاتي
ب -رکورد
ج-جدول

د-داده
-173به مجموعه ای از رکوردهایی که دارای فیلد یکسان هستند  ...........می گویند.
الف -جدول
ب-فرم
ج-فيلد
د-بانك اطالعاتي
-174به فیلدی که مقدار آن بین تمام رکوردهای جدول یکتاست  ..........می گویند.
الفPrimery Key-
ب-ساير فيلد ها
جForeign Key-
دMemo-
-175کدام نوع داده زیر برای متنهای طوالنی استفاده می شود؟
الفText-
بMemo-
جNumber-
دCurrency-
-176به هنگام تعریف داده های عددی کدام مورد را برای عددهای اعشاری انتخاب میکنیم؟
الفByte-
بInteger-
جLong Integer-
دDecimal-
-177به ارتباطات بین جداول در پایگاه داده چه می گویند؟
الفRelationship-
بEntity-
جIntegrity Rules-
دDatabase-
-178کدام نرم افزار زیر یک نرم افزار بانک اطالعاتی نیست؟
الفFoxPro-
بAccess-
جOracle-
دWord-
-179کدام نوع رابطه در بین جداول اشتباه است؟
الف- -رابطه يك به يك
ب-رابطه چند به چند
ج-رابطه يك به چند
د -رابطه چند به يك
-180به کوچکترین جزء اطالعاتی در پایگاه داده چه گفته می شود؟
الف- -جدول
ب-رکورد
ج-بانك اطالعاتي
د -فيلد

-181کدام عبارت صحیح است؟
الف -جداول شامل فيلدهاي يكساني ميباشند.
ب-ماکروها نمونه هاي زيباي جداول هستند.
ج-گزارش ها شامل داده هاي فرم ها هستند.
د-کليد اصلي مي تواند خالي يا تكراري باشد.
-182نوار منوی  Officeتوسط کدام کلید ترکیبی باز می شود؟
الفCtrl+F-
بCtrl + W-
جAlt + F-
دAlt + O-
-183برای ایجاد بانک اطالعاتی از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الفOpen-
بOk-
جCreate-
دBrowse-
-184در این شیء (  ) Objectداده ها در قالب فیلدها و رکوردها درستون وسطرها ذخیره میشوند؟
الفTable-
بModule-
جPages-
دQuery-
-185برای ایجاد پایگاه داده جدید کدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفOpen-
بMore-
جBlank Database-
دTemplate-
-186نمونه ها و پایگاه داده های از پیش تعریف شده در کدام بخش ذخیره شده اند؟
الفTemplate-
بMore-
جSample-
دObject-
-187جهت باز کردن نمونه ی فایل های ذخیره شده از کدام کلید میانبر استفاده کنیم؟
الفCtrl+S-
بCtrl + M-
جCtrl + O-
دCtrl + N-
-188برای خروج از برنامه  Accessکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفExit Access-
بClose Database-
جClose Access-
دExit-
-189تعداد کاراکتر پیش فرض  Field sizeبرای یک فیلد چه قدر است؟

الف50 -
ب30-
ج255 -
د10-
-190هر پایگاه داده حداقل دارای چند جدول است؟
الف 3-
ب1 -
ج0-
د 2-
-191کدام یک از خصوصیات زیر در مورد فیلدها تعیین کننده مقدار پیش فرض می باشد؟
الفCaption-
بRequired-
جDefault Value-
دField Size-
-192برای قرار دادن کلید اصلی در نمای  Designکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفIndex-
بPrimary key-
جView-
دLookup Column-
-193به هنگام طراحی جدول در روش  Designنوع فیلدها در کدام قسمت مشخص می شود؟
الفField Name-
بData Type-
جFiled Type-
دDescription-
-194جهت ساخت جداول از روشهای مختلف از کدام سربرگ استفاده می کنیم؟
الفHome-
بCreate-
جDesign-
دData Base Tools-
-195اگر بخواهیم مشخص کنیم یک فیلد عددی فقط مقادیر بین  100تا  200را دریافت کند  ،عبارت مقابل را در
مقابل کدام خصوصیات بنویسیم؟ ( )<=100 and <=200
الفFormat-
بIndex-
جInput Mask-
دValidation Rule-
-196به هنگام ایجاد جدول با استفاده از الگوها ،کدام الگو مناسب جدول های تماس می باشد؟
الفContacts-
بEvents-
جAssents-
دIssues-
-197کدام گزینه در تعریف ایندکس یگانه ،یک ایندکس بدون تکرار تعریف میکند؟

الفDuplicate Ok-
بNo Duplicate-
جYes Duplicate-
دNo-
-198کدام گزینه جزء فرم های خودکار می باشد؟
الفForm Wizard-
بForm-
جDatasheet-
دSplit -
-199برای ورود اطالعات رکوردها توسط کاربر به فرم باید فرم را در کدام نما باز کرد؟
الفForm View-
بDesign View-
جData sheet-
دPrint View-
-200بخش تنظیم زبان نرم افزار  Accessدر کدام قسمت از  Access Optionsقرار دارد؟
الفCustomize-
بProofing-
جPopular-
دAdvanced-
-201ساده ترین روش ایجاد یک فرم کدام است؟
الفForm Wizard-
بForm Design-
جSplit Form-
دMultiple Form-
-202برای چاپ صفحه  2تا  5یک فرم از کدام بخش کادر  Printاستفاده کنیم؟
الفAll-
بPages-
جRecord-
دCopies-
-203در هر صفحه گزارشها در بخش  ، Designکدام ناحیه مخصوص به سر صفحه می باشد؟
الفPage Footer-
بPage Header-
جReport -
دGroup -
-204جهت درج جمع داد ه های عددی از کدام ابزار استفاده کنیم؟
الفGroup & Sort-
بAVG-
جConditional-
دSum-
-205کدام تابع جهت شمارش تعداد مقادیر فیلد مناسب است؟
الفCount-

بSum-
جAverage-
دMinimum-
-206سندی که به صورت ساخت یافته اطالعات استخراج شده از بانک اطالعاتی که قابلیت چاپ شدن داردچه
نامیده می شود؟
الفQuery-
بTable-
جReport-
دForm-
-207گزارش ها بر اساس .............ساخته می شوند؟
الف -جداول وپرس وجوها
ب-فرم ها
ج-فرم و جداول
د-فرم و پرس و جو
-208تبدیل گزارش به کدام نوع خروجی امکان پذیر نیست؟
الفdocx-
بxlsx-
جpdf-
دjpg -
-209از بخش  Page Setupکدام گزینه چاپ گزارش را به صورت افقی (عریض) تنظیم می کند؟
الفLandscape-
بPortrait-
جSize-
دMargins-
-210با انتخاب یا فشار کدام دکمه نرم افزار  Writerبه طور خود کار غلط گیری امالیی می شود؟
الفF2-
بSpelling and Grammar-
جAuto Spell-
دF7-
-211برنامه  Open Office . Org Writerچه کاربردی است ؟
الف -واژه پرداز
ب-ارايه مطلب
ج-بانك اطالعاتي
د-صفحه گسترده
-212پسوند پیش فرض فایل های ذخیره شده در  Impressچیست ؟
الفods-
بodt-
جodp-
دodg-
-213برای اینکه گذر از یک اسالید به اسالید بعدی همراه با آهنگ باشد کدام یک از امکانات
 Transitionرا بايد به کار گرفت ؟

الفSpeed-
بAutomatically After-
جSound-
دOn Mouse Click-
-214جهت نمایش اسالیدها برای مخاطب از کدام نما استفاده می شود؟
الفNormal-
بHandout-
جSlide Show-
دOut Line-
-215نرم افزار  Open Office . Org Calcچه کاربردی دارد؟
الف-صفحه گسترده
ب-واژه پرداز
ج-ارايه مطلب
د-بانك اطالعاتي
-216در کدام نما می توان اقدام به مرتب سازی اسالیدها کرد؟
الفout line-
بNotes-
جNormal-
دSlide Sorter-
-217برای رسم جدول کدام روش استفاده می شود؟
الف-منوي  Tableگزينه Insert
ب-منوي  Insertگزينه Table
جF6-
د-منوي  Insertگزينه Chart
-218برای کارکردن چند کاربر به طور اشتراکی به روی یک دفتر چه یاد داشت در ویزارد ایجاد دفترچه یاد
داشت جدید  ،کدام گزینه را باید انتخاب کنیم؟
الفIwill use it on this co,puter-
بI will use it on multiple computers-
جMultiple people will share the note book-
د -به اشتراك گذاشتن دفترچه ياد داشت در  One Noteمعني ندارد و امكان پذير نيست.
-219برای ایجاد خط جدید در سلول فعلی جدول در  One Noteاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفTab-
بEnter-
جAlt + Enter-
دCtrl + Enter-
-220در هنگام ایجاد دفتر چه یاد داشت به طور پیش فرض هر بخش دارای چند صفحه است ؟
الف -دو
ب -يك
ج-سه
د-چهار
-221در  One Noteبه هر یک از قسمت های اصلی یک دفتر چه یادداشت  ............گفته می شود.

الفSub Page-
بNote Book-
جPage-
دSection-
-222برای ایجاد یک دفتر چه یادداشت جدید از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفNew Sub Page-
بNew Note Book-
جNew Page-
دNew Section-
-223برای ایجاد بخش جدید از کدام فرمان استفاده می شود؟
الفNew Note Book-
بNew Page-
جNew Section-
دNew Sub Page-
-224برای ایجاد زیر صفحه (  ) Sub Pageکدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
الفNew Page-
بNew Section-
جNew Subpage-
دNew color-
-225از برنامه  Share Pointبه چه منظوری استفاده می شود؟
الف -تهيه بانك هاي اطالعاتي
ب -انتشار و ايجاد وب سايتها
ج-تهيه نمودار
د-واژه پردازي
-226کدام یک از نماها در  Share Pointوجود ندارد؟
الفDesign View-
بCode-
جSplit-
دNormal-
-227برای ایجاد وب سایت جدید کدام عملیات را انجام می دهیم؟
الفFile- New- Page-
بFile- Pge- New-
جFile - New - Website-
دFile- Website- Nem-
-228کدام یک از موارد زیر در طراحی وب سایت از اهمیت خاصی برخوردار نیست ؟
الف- -صفحات وب در هنگام چاپ چگونه خواهند بود.
ب-آناليز استفاده کنندگان از وب سايت
ج-ساختار پيوند صفحات وب سايت
د-متن و پيغام روي صفحه وب
-229در کدام قسمت از برنامه  SharePointامکان طراحی گرافیکی یا مشاهده کد  HTMLصفحه وب وجود
دارد؟

الف- -ليست پوشه ها () Folder List
ب -کادر طراحي
ج-کادر خصوصيات تگ()Tag Properties
د-جعبه ابزار()ToolBox
-230برای طراحی وب سایت با استفاده از الگوهای آماده کدام گزینه استفاده می شود؟
الفtheme-
بWebsite-
جNew-
دSharePoint Template-
-231برای درج اطالعات تجهیزات از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفLabel Shape-
بNumber Shape-
جShape Data-
دTheme-
-232برای انتخاب شکل ها در صفحه ترسیم از ابزار  .........استفاده می شود؟
الفMultiple Select-
بLasso Select-
جPointer Tool-
دArea Select-
-233برای مهر ساختن از یک شکل کدام گزینه صحیح است؟
الفStamp Tool-
بText Tool-
جConnection Tool-
دText Block Tool-
-234برای مشخص کردن نوع داده ی فیلدها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفReq’d-
بPhysical Name-
جData Type-
دFK-
-235برنامه  Visioدر چه زمینه های کاربرد دارد؟
الف- -ايجاد دفترچه يادداشت
ب-طراحي وب سايت
ج-نقشه کشي شبكه
د -رسم انواع دياگرام
-236پسوند فایلهای ذخیره شده در  Visioچه می باشد؟
الفvst-
بvsd-
جjpg-
دvis-
-237به عالئم و اشیاء قابل استفاده در  Visioبرای رسم دیاگرام چه گفته می شود؟
الفShape-

بStencil-
جTemplate-
دFlowchart-
-238برای طراحی شبکه های ساده یا تهیه نمودارهای گرافیکی برای شبکه ها ی بزرگ کدام گزینه صحیح می
باشد؟
الفActive Directory-
بBasic Network Diagram-
جRack Diagram-
دDetailed Network Diagram-
-239از پنجره  ......برای شماره گذاری تجهیزات شبکه استفاده می شود؟
الفAdd-Ons-
بNumber Shape-
جManually By Clicking-
دAuto number-
-240در هنگام ذخیرهی سند کدام فرمت به عنوان پسوند فایل انتخاب میگردد؟
الفdot-
بhtml-
جdocx-
دtxt-
-241کدام فرمان برای باز کردن سند موجود به کار میرود؟
الفNew-
بOpen-
جSave-
دSave as-
-242هر الگو چند بار میتواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟
الف- -يكبار
ب-دوبار
ج-سه بار
د -به هر تعداد که کاربر مايل باشد
-243اگر بخواهیم سندی را با نام جدید ذخیره کنیم از  .........استفاده میشود.
الفSave As-
بSave-
جCtrl+ S-
دAlt+S-
-244پسوند ذخیرهی سند ایجاد شده به صورت الگو کدام است؟
الفpdf-
بdotx-
جdocx-
دxps-
-245نوار دسترسی سریع چه نام دارد؟
الفQuick Access-

بNotification-
جTitle Bar-
دStatus Bar-
-246برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و برعکس از ترکیب چه کلیدهایی استفاده میشود؟
الفCtrl+ Alt-
بAlt + Shift -
جCtrl+ Enter-
دHome-
-247برای بستن سند جاری کدام کلید ترکیبی کاربرد دارد؟
الفAlt+ F4-
بF1-
جCtrl+ E-
دCtrl + W-
-248کدام نرمافزارمناسب صفحه آرایی ،ایجاد مقاله و نامه است ؟
الفExcel-
بPowerPoint-
جWord-
دNotepad-
-249برای ایجاد سند با استفاده از الگوهای موجود ،کدام گزینه مناسب است؟
الفBlank Document-
بInstalled Template-
جNew Document-
دMy Templates-
-250کدام گزینهها حاوی مهمترین دستورات در جهت مدیریت سند است؟
الفQuick Access-
بOffice Button-
جRibbon-
دTitle Bar-
-251نام پیش فرض سند خالی در Word 2007کدام است؟
الفPeresentation 1-
بDatabase 1-
جDocument 1-
دBook 1-
-252در ابزارهای ترازبندی Justify ،چه عملی انجام میدهد؟
الف- -تراز راست
ب-تراز چپ
ج-تراز وسط
د -تراز دو طرف
-253عمل گزینهی Different First Pageدردرج سرصفحه وپاصفحه چیست؟
الف- -براي صفحهي اول يك سرصفحه و پاصفحه متفاوت در نظر ميگيرد.
ب -سرصفحه و پاصفحه براي صفحهي اول را حذف ميکند.

ج-براي صفحه_ي اول يك پاورقي ايجاد ميکند
د-سرصفحه و پاصفحهي ورق اول را غيرفعال ميکند
-254کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی میباشد؟
الفAlignment-
بPosition-
جStart at-
دContinue-
-255کدام گزینه برای شماره گذاری صفحات در  Wordاست؟
الفFooter-
بPage Number-
جHeader-
دPage Setup-
-256کدام ابزار مناسب برای ایجاد پاورقی یک عبارت است؟
الفFootnote-
بHeader-
جPage Number-
دNote Page-
-257برای تغییر رنگ قلم متن نوشته شده از  .........استفاده میشود؟
الفFont Color -
بFill -
جFont-
دHighlight-
-258کدام مورد متن را بهصورت ضخیم نشان میدهد؟
الفItalic-
بBold-
جUnderline-
دRegular-
-259کلید میانبر مورب( )Italicکردن متن کدام است؟
الفCtrl + I-
بCtrl+ B-
جCtrl+ U-
دCtrl+ Z-
-260ابزار  Format Painterچه عملی انجام میدهد؟
الف-قالب متن انتخابي را پاك ميکند
ب-متن را به محل جديد کپي ميکند
ج-ابزارهاي نقاشي را در اختيار کاربر قرار ميدهد
د -قالب متن را به متن ديگر منتقل ميکند.
-261برای ایجاد سرصفحه از کدام سربرگ و گزینه استفاده میشود؟
الفHome< Footer -
بView<Splite -
جInsert< Header -

دRefrence<Footer-
-262در فلوچارت برای نوشتن شرط از کدام یک از اشکال زیر استفاده می شود؟
الف -لوزي
ب-بيضي
ج-دايره
د-مستطيل
-263برای شروع فلوچارت از چه شکلی استفاده می شود؟
الف -مربع
ب-مستطيل
ج-لوزي
د -بيضي

