آزمون دانشی

-1به مجموعه از عناصر قابل لمس و فیزیکی و مدارهای الکترونیکی  .......گویند.
الف -تراشه IC
ب -ترانسیتور
ج -سخت افرار
د -نرم افرار
 IT-2به معنای چیست ؟
الف -فناوري اطالعات و ارتباطات
ب -فناوري اطالعات
ج -فناوري کامپیوتر
د -ارتباطات مخابراتی
 CPU-3به واحد  .........اطالق می شود.
الف -پردازشگر مرکزي
ب -کنترل
ج -محاسبه ومنطق
د -حافظه
-4کدام یک از بخش های  cpuواحد مناسب عملیات ریاضی و منطقی نامیده می شود؟
الفCu -
بAlu -
جRegister -
دCache -
-5محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق از بین می رود؟
الفROM -
بRAM -
جEPROM -
دPROM -
-6هر کیلو بایت شامل  ........بایت می شود.
الف 2048 -بایت
ب 1000 -بایت
ج 1024 * 1024 -بایت
د 1024 -بایت
-7کدام یک از سری دستگاه های زیر به عنوان خروجی عمل می کند؟
الف -چاپگر  -صفحه نمایش-صفحه کلید
ب -چاپــگر  -صفحه نمایش  -پالتر
ج -صفحه نمایش-صفحه کلید-پالتر
د -صفحه کلید-پالتر-اسکنر
-8کدام مدل مانیتور با پرتاب اشعه به صفحه کار می کنند ؟
الفLCD-
بCRT -
جLED -
د -پالسما

-9کیفیت چاپ کدام یک از چاپگرهای زیر بهتر است ؟
الف -چاپ گرهاي سوزنی
ب -چاپ گرهاي جوهر افشان.
ج -چاپ گرهاي لیرزي
د -چاپگرهاي حرارتی
-10کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟
الف -اسکنر
ب -پالتر
ج -صفحه کلید
د -ماوس
-11تعریف نرم افزار کدام گزینه زیر می باشد؟
الف -اجزاي قابل لمس
ب -قطعات غیر فلزي
ج -داده ها و دستورالعمل ها
د -حافظه ها
-12برای تبدیل دستورات غیر قابل فهم به زبان قابل درک کامپیوتر کدام برنامه وظیفه این کار برعهده دارد؟
الف -سیستم عامل
ب -مترجم
ج -نرم افزارهاي کاربردي
د -نرم افزارهاي کمکی
-13در مهارت های هفتگانه  ICDLکدام نرم افزار به عنوان صفحه گسترده تدریس می شود؟
الفMS_WORD -
بMS-Access -
جMS_EXCEL -
دOutlook express -
-14مهم ترین نرم افزار سیستمی کامپیوتر چه نام دارد؟
الفPresentation -
بUtility -
جOperating system -
دCompiler -
-15کدامیک از سیستم عامل های زیر تک کاربره می باشد؟
الفDos -
بWindows -
جLinux -
دUnix -
-16اینترنت جز کدام شبکه محسوب می شود؟
الف -محلی
ب -گسترده
ج -شهري
د -خانگی

-17دستگاهی که سیگنالهای دیجیتال را به آنالوگ و برعکس تبدیل می کند؟
الف -تلفن
ب -مودم
ج -سیستم عامل
د -اینترنت
-18به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی چه می گویند؟
الفISDN-
بPSTN -
جISP -
دADSL -
-19آدرس های عددی مورد استفاده در شبکه را اصطالحا چه می نامند؟
الفIP -
بTCP -
جDNS -
دPASSWORD -
-20به دریافت فایل از اینترنت  .....و ارسال فایل به اینترنت را  .......می گویند(.راست به چپ)
الفReceiving , Sending -
بDownload , Upload -
جUpload, Download -
دSending , Receiving -
-21توپولوژی چیست ؟
الف -قانون تبادالت اطالعات در شبکه
ب -آرایش فیزیکی رایانه ها در شبکه
ج -آدرس هر رایانه در شبکه
د -اجزاي شبکه
-22تجارت الکترونیک به چه مفهومی است ؟
الف -توصیف اینترنت و شبکه جهانی
ب -انجام کارهاي تجاري از طریق اینترنت
ج -راه اندازي و به کارگیري سیستم
د -انجام کارهاي بانکی از طریق اینترنت
-23کدام گزینه در مورد آرگونومی بکار می رود؟
الف -روشنایی محیط کار
ب -روش استفاده از وسایل
ج -استفاده ازصندلی مناسب
د -حفظ سالمت انسان در محیط کار
-24مفهوم E-Mailچیست؟
الف -پست الکترونیکی
ب -تجارت الکترونیکی
ج -کتابخانه الکترونیکی
د -بانک الکترونیکی

-25کدام گزینه در مورد دولت الکترونیکی بکار می رود؟
الفE-Learning -
بE-Government -
جE-commerce -
دE-Mail -
-26به کامپیوتری که در یک شبکه به کامپیوترهای دیگر سرویس دهد چه می گویند؟
الفNode -
بClient -
جSever -
دWork station -
-27آدرس منحصر بفرد هر منبع در اینترنت چه نامیده می شود؟
الفURL -
بhttps -
جETP -
دTelnet -
-28بهترین راه برای جلوگیری از سرایت ویروس به سیستم کامپیوتری چیست ؟
الف -بررسی نامه هاي الکترونیکی داراي فایل الصاقی
ب -داشتن یک ویروس یاب که توانایی به روز شدن را داشته باشد.
ج -اتصال به اینترنت
د -استفاده از حافظه هاي جانبی
-29شبکه ها از نظر توزیع جغرافیایی به چند دسته تقسیم می شو ند؟
الف Man -و  Lanو Wan
ب Star -و  Wanو LAN
ج Ring -و  Starو Bus
د Star -و  LANو Ring
-30کدام یک از انواع نرم افزار برای ویرایش متن مناسب است؟
الف -سیستمی
ب -بانک اطالعاتی
ج -پایگاه داده
د -واژه پردازها
 -31به نرم افزاری که مصرف کننده برای مدت مشخصی به طور آزمایشی و رایگان ازآن استفاده می کند ولی بعد
از مدتی غیرقابل استفاده می شود؟
الفFree Ware -
بDemo -
جShare ware -
دOpen Source -
-32کدام گروه از نرم افزارهای رایگان نیست؟
الف -نـرم افـزارهاي داراي حق کپی
ب -نرم افزارهاي نمایشی
ج -نرم افزارهاي متن باز

د -نرم افزارهاي Demo
-33نوار باریکی که در پائین صفحه دسک تاپ نمایان می شود  ،چه نام دارد ؟
الف -نوار وظیفه
ب -نوار ابزار
ج -نوار آدرس
د -نوار عنوان
-34منویی که با کلیک راست روی آیکن نمایش می یابد ،چه نام دارد؟
الف -منوي میانبر
ب -نوار منو
ج -منوي فعال
د -منوي فایل
-35برای مشاهده مشخصات پوشه ها باید از چه روشی استفاده کرد؟
الف -کلیک راست روي آیکن پوشه و انتخاب گزینه Open
ب -کلیک راست روي آیکن پوشه و انتخاب گزینه Properties
ج -دابل کلیک روي آیکن پوشه مورد نظر
د -درگ کردن آیکن پوشه مورد نظر
-36ظاهر شدن عالمت فلش در کنار یک آیکن نشانه چیست؟
الف -میانبر بودن آن
ب -انتخاب آن
ج -پنجره بودن آن
د -کوچک شدن پنجره آن
-37اگر در کنار نام آیکن پوشه در ساختار درختی عالمت ( )+نمایش یابد ،نشانه چیست ؟
الف -داشتن فایل
ب -داشتن زیر پوشه
ج -خالی بودن پوشه
د -میانبر بودن پوشه
-38در کدام یک از موارد زیر امکان به حد اکثر رساندن پنجره وجود دارد؟
الف -کادر پیغام
ب -کادر هشدار
ج -کادر محاوره
د -پنجره معمولی
-39برای بازیابی پوشه و یا فایل حذف شده باید از کدام فرمان استفاده کرد؟
الفSelect All -
ب Paste -و Copy
جRefresh -
دRestore -
-40برای انتخاب گروهی آیکن های پراکنده باید از کدام یک از کلید های زیر به همراه کلیک کردن استفاده
کرد؟
الفShift -
بAlt -

جCtrl -
دAlt + Shift -
-41برای جستجو فایل های  .gifباید از چه معیاری استفاده کرد؟
الفgif.* -
ب*.gif -
ج*.* -
د*.*gif -
 -42با انتخاب کدام یک از گزینه های زیر امکان جا به جا کردن نوار وظیفه وجود ندارد ؟
الفLock the taskbar -
بKeep the taskbar on top of the other windows -
جAuto-hide the taskbar -
دShow Quick Launch -
-43به ناحیه سمت راست نوار وظیفه چه می گویند ؟
الفToolbar -
بQuick Launch bar -
جNotification area -
دControl box -
-44پسوند فایل های پشتیبان چیست؟
الفbkf -
بbak -
جzip -
دrar -
-45برای نمایش محتوای پنجره ها به صورت پشت سرهم کدام گزینه صحیح است؟
الفDetails -
بList -
جContent -
دTiles -
-46جهت نمایش محتوای فایل های شناسایی نشده توسط ویندوز کدام گزینه صحیح است؟
الف -بر روي آنها دابل کلیک نمایید
ب -بر روي فایل راست کلیک کرده و گزینه openرا انتخاب نمایید
ج -برروي فایل کلیک کرده و گزینه  openرا انتخاب نمایید
د -بر روي فایل راست کلیک کرده و گزینه  open Withرا انتخاب نمایید
-47درکدام حالت از نحوه نمایش پنجره ،امکان فیلتر کردن محتوا وجود دارد؟
الفTiles -
بContent -
جList -
دDetails -
-48برای مرتب کردن آیکن های میز کار بر اساس نوع ،از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
الفSize -
بName -

جDate Modified -
دItem Type -
-49برای حذف دائم یک فایل به طوری که در سطل بازیافت قرار نگیرد از کدام کلید همراه دکمه Delete
استفاده می شود؟
الفShift -
بAlt -
جCtrl -
دTab -
-50برای مشاهده خصوصیات فایل ها و پوشه ها پس از کلیک راست روی آن ها چه گزینه ای را اتنخاب می
کنیم؟
الف- Shortcut
بProperties -
جRefresh -
دAttributes -
-51کدام یک از اسامی زیر برای نام پوشه غیر مجاز است؟
الفCon -
بDirectory -
جListname -
دAsp -
-52روش شناسایی فایل  .......است؟
الف -شکل آیکن و نوع ذخیره
ب -پسوند فایل و شکل آیکن
ج -نام فایل و شکل آیکن
د -محل ذخیره فایل و نام فایل
-53برای انتقال فایلو پوشهها به کدام گزینه مراجعه میکنیم؟
الفOpen-
بOrganize -
جPrint -
دBurn -
-54بادستور  .....می توان تغییرات یک فایل را با همان نام قبلی ذخیره و بادستور  ....می توان اطالعات فایل فعلی
را با نام دیگری ذخیره کرد؟ (از راست به چپ)
الفSave as-Save -
بSave-Save as -
جSave-Save -
دSave as- Save as -
-55برای جستجوی کلیه فایل ها با پسوند  txtاز کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟
الف- ?.txt
ب?txt.? -
جtxt.* -
د*.txt -

-56برای بازکردن فایل فشرده کدام گزینه صحیح است؟
الف -امکان باز کردن فایل فشرده وجود ندارد.
ب -برروي آن کلیک راست نموده و گزینهSend toرا انتخاب نمایید.
ج -برروي آن کلیک راست نموده و گزینه Extract Allرا انتخاب نمایید.
د -بر روي آن کلیک راست نموده و گزینه Propertiesرا انتخاب نمایید.
-57توسط نرم افزار فشرده سازی ،می توان حجم فایل را تا  ......کاهش داد.
الف%40 -
ب%50 -
ج%10 -
د%60 -
-58چنانچه آیکن ضد ویروس با رنگ قرمز نمایان شود نشانه چیست؟
الف -خراب شدن ضدویروس
ب -ویروسی شدن سیستم
ج -به روز نبودن ضد ویروس
د -عدم وجود ویروس در سیستم
-59در نرم افزار Notepadبرای تنظیمات کاغذ از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفPrint preview -
بSend -
جPrint -
دPage setup -
-60کدام یک از گزینه های کادر محاوره ای Printامکان چاپ صفحه جاری سند را فراهم می کند؟
الفCollate -
بSelection -
جCurrent page -
دAll -
-61برای تعیین چاپگر به عنوان چاپگر پیش فرض گزینه  ......را انتخاب می کنیم.
الفAdd Prnter -
بSet as Local Printer -
ج- Set as default printer
دSet as device -
-62برای توقف و برای از سر گیری مجدد عمل چاپ یک سند چگونه عمل می کنیم؟
الف -ازمنوي  Propertiesگزینه Preference Printingرا انتخاب می کنیم.
ب -ازمنوي  Documentگزینه  Pauseرا انتخاب می کنیم.
ج -از منوي  Documentگزینه  Resumeرا براي توقف وگزینه  Pauseرا براي ادامه چاپ در نظر میگیریم.
د -ازمنوي  Documentگزینه  Pauseرا براي توقف و گزینه  Resumeرا براي ادامه چاپ در نظر می گیریم.
-63آدرس منحصربه فرد در هر صفحه وب چه نامیده می شود؟
الفURL -
بHttps -
جEtp -
دTelent -

-64برای دسترسی به سایت های با قالب. (COMنام سایت )WWW.کافیست بعد از تایپ نام سایت کلیدهای
 .....را بزنیم.
الف+Ctrl -
بCtrl+Shift -
جCtrl+Esc -
دCtrl+Enter -
-65کدام یک از دامنه های زیر مختص کشور ایران است؟
الفTR -
بIR -
جUK -
دUS -
ISP-66چیست؟
الف -شرکت هاي ارائه خدمات اینترنت
ب -مرورگر وب را گویند.
ج -فرم هاي اشتراک در اینترنت را ISPگویند.
د -به اتصال اینترنت ازطریق خط تلفن گویند.
-67صفحه خانگی یک وب سایت را  ......گویند
الفFirste pag -
بHome page -
جWeb page -
دCurrent page -
-68برای اینکه عبارت مورد جستجو به همان شکل در اینترنت جستجو شود(دقیقا همان عبارت)ازکدام کاراکتر
استفاده می شود؟
ال ف } { -
ب] [ -
ج) ( -
د" " -
-69پس از انتخاب قسمتی ازمتن یک صفحه ی وب و فشردن کلید  ctrl+cمتن انتخاب شده به  ......انتقال می
یابد.
الف -واژه پرداز word
ب -صفحه وب دیگر
ج -حافظه ي موقت ویندوز)(clipboard
د -حافظه RAM
-70دریافت اطالعات از اینترنت را  ......می گویند.
الفLoad -
بUpload -
جMove -
دDownload -
-71کدام یک از گزینه های یک آدرس صندوق پستی صحیح می باشد؟

الفbayat@irantvto.ir -
بYahoo.com@info -
جwww.yahoo.com -
دyahoo@com.alireza -
-72کدام جمله درست است؟
الف -پسورد براي آدرس ایمیل منحصر به فرد می باشد
ب -یک آدرس ایمیل  E-mailمنحصر به فرد است.
ج -پوشه  Inboxمحل نگهداري نامه هاي نیمه کاره می باشد
د -پوشه Spamمحل نگهداري نامه هاي ورودي می باشد
-73پیغام های ناخواسته در صندوق پستی به چه نامی مشهورند؟
الفNoise-
بSpam -
جVirus -
د -ایمیل
-74پوشه  sentشامل....است.
الف -لیست نامه هاي دریافت شده است
ب -لیست نامه هایی است که هنوز فرایند ارسال آنها تکمیل نشده است.
ج -لیست نامه هاي حذف شده است
د -لیست نامه هاي ارسال شده است
-75کدام پوشه در برگیرنده پیام های دریافت شده می باشد؟
الفInbox -
بDraft -
جOutbox -
دSent item -
-76نامه های پیش نویس درکدام پوشه قرارمی گیرند؟
الفInbox -
بOutbox -
جSent Item -
دDraft -
-77برای آنکه رونوشت یک نامه از سایر گیرندگان پوشیده بماند....
الف -آدرس آن را در قسمت  ccوارد می کنیم.
ب -آدرس آن را در قسمت  Bccوارد می کنیم.
ج -آدرس آن را در قسمت  Toوارد می کنیم.
د -آدرس آن را در قسمت  Fromوارد می کنیم.
-78در قسمت  Subjectنامه چه چیز را می نویسیم؟
الف -آدرس گیرنده
ب -آدرس گیرنده مخفی
ج -موضوع نامه
د -متن نامه
-79برای ارسال نامه نوشته شده از کدام دکمه استفاده می شود؟

الفSend -
بDraft -
جMail -
دReply -
-80برای ضمیمه (پیوست) کردن یک فایل به نامه الکترونیکی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفReply -
بAttach File -
جForward -
دPriority -
-81برای ارسال پاسخ به تمام فرستندگان یک نامه از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
الفReply -
بForward -
جReply all -
دCreat mail -
-82برای حذف نامه باید کدام گزینه را انتخاب کرد؟
الفClear -
بDelete -
جDelete Letter -
دClear Letter -
-83نامه های حذف شده در کدام پوشه قرار دارند؟
الفDrafts -
بSent Items -
جDeleted Items -
دInbox -
-84کدام گزینه مربوط به کتابچه آدرس است؟
الفAddress book -
بAddress -
جFind -
دBook -
-85برای ارسال یک نامه دریافت شده به اشخاص دیگر از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الفsend -
بforward -
جReply all -
دreply -
 Favorites-86چه کاربردی دارد؟
الف -فعال سازي لیست سایت هاي مورد عالقه
ب -حرکت به جلو در سایت
ج -پاسخ نامه ها
د -مشاهده سایت
-87کلید میان بر وسط چین نمودن متن کدام است؟

الفCtrl +R -
بCtrl +E -
جCtrl +L -
دCtrl +J -
-88برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟
الف -سر برگ  Page layoutگروه  Orientationگزینه Portrait
ب -سر برگ  Insertگروه  Orientationگزینه Landscape
ج -سر برگ  Insertگروه  Marginsگزینه Portrait
د -سر برگ  Page layoutگروه  Orientationگزینه Landscape
-89برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الف -سربرگ  Insertگزینه Size
ب -سربرگ  Page layoutگروه Page Scape
ج -سربرگ  Viewگزینه Size
د -سربرگ  Page Layoutگروه  Page Setupگزینه Size
-90برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟
الفsave in -
بsave as -
جsave -
دlook in -
-91برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی -----استفاده کرد.
الف- ctrl +click
بctrl +Alt -
جctrl +home -
دview -
-92برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ،از کدام گزینه استفاده می کنید؟
الفinsert \ picture -
بhome \ picture -
جview \ picture -
دinsert \ chart -
-93برای تقسیم یک خانه جدول به چند خانه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفMerge Cells -
بSplit Table -
جSplit Cells -
دAlign top left -
-94برای ایجاد تفاوت در سرصفحه و پاصفحهی صفحات زوج و فرد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفDifferent First Page-
بDifferent Odd & Even Pages -
جEven page -
دInsert header and footer -
-95برای درج شماره صفحه به چه صورت باید عمل نمود؟

الفInsert>Header & Footer >Page Number -
بHome>Page Number -
جView>Page Number -
دPage Layout>Macros>Page Number -
-96برای تنظیم میزان فرورفتگی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفIndent -
بspacing -
جalignment -
دhyphenate -
-97برای جایگرینی عبارتی در اسناد از  ..........استفاده می شود؟
الفReplace -
بFind -
جselect -
دsearch -
-98کدام مورد برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟
الفctrl + y -
بctrl + x -
جctrl + z -
دctrl + v -
-99حالت بزرگ نمایی چه تاثیری بر سند می گذارد؟
الف -سند را با بزرگ نمایی ذخیره می کند.
ب -سند را با بزرگ نمایی چاپ می کند.
ج -هیچ گونه تاثیري بر چگونگی چاپ ندارد
د -سایز قلم متن را دست کاري می کند.
-100برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ،از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟
الفInsert \ chart -
بView \ picture -
جPicture \ home -
دInsert \ picture -
-101گزینه های مربوط به حاشیه بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟
الفInsert -
بpage layout -
جView -
دhome -
-102کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی است؟
الفAlignment -
بPosition -
جStart at -
دContinue -
-103برای تایپ نیم فاصله از کدام کلید ترکیبی در صفحهکلید استاندارد استفاده می شود؟

الفspacebar + shift -
بenter + ctrl -
جspacebar + alt -
دshift + enter -
-104برای تبدیل یک جدول به متن در  Wordازکدام استفاده می شود؟
الفTable to Text←Table -
بConvert to Text ←Table -
جText to Table←Table -
دTable to Text←Convert -
-105تصاویر در کدام گروه از زبانه  insertقرار دارند؟
الفpages -
بtext -
جheader & footer -
دillustrations -
-106در هنگام ذخیره سند کدام فرمت به عنوان پسوند پیشفرض فایل انتخاب می گردد؟
الفdot-
بhtml -
جdocx -
دtxt -
-107با فشردن کدام کلید تابعی مکان نما از حالت متن خارج و سربرگها فعال و در کنار سربرگ ها یک عدد یا
یک حرف قرار می گیرد؟
الفF2 -
بF4 -
جF6 -
دF8 -
-108برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و برعکس از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟
الفCtrl+ALt -
بAlt+Shift -
جCtrl+Enter -
دHome -
-109در کدام نمای سند حاشیه و اشکال گرافیکی دیده نمی شود؟
الفDraft -
بWeb layout -
جPrint layout -
دFull Screen -
-110اگر بخواهیم برای کاراکتر انتخاب شده در پنجره  Symbolیک کلید میانبر ایجاد کنیم از کدام گزینه
استفاده می کنیم؟
الفShortcut key -
بAutocorrect -
جInsert -

دSymbol -
-111کدام گزینه برای تغییر حروف نوشته شده به التین بزرگ است؟
الفLowercase -
بToggle Case -
جUppercase -
دSentence Case -
-112جهت ایجاد لیست عالمت گذاری کدام ابزار مناسب است؟
الفBullets -
بNambering -
جTable -
دSymbol -
-113برای شکستن خطوط یک پارگراف با حفظ تراز و عدم بهم خوردگی متن از کدام کلید استفاده می شود؟
الفEnter -
بSHift+Enter -
جCtrl+Enter -
دask Space -
-114برای تغییر رنگ قلم متن نوشته شده از  ........استفاده می شود
الفFont Color -
بFill Color -
جFont -
دHighlight -
-115برای 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
-116برای 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
-117برای 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
-118برای ضبط یک ماکرو از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
الف -سر برگ  Insertگزینه macro
ب -سر برگ  Viewگزینه View Macro
ج -سر برگ  Viewگروه  Macroگزینه Record Macro

د -سر برگ  Insertگروه  Macroگزینه Record Macro
-119برای اجرای سریع فرمان  redoکلیدهای  .........مورد استفاده قرار می گیرند.
الفctrl +z -
بctrl +y -
جctrl +v -
دctrl +x -
-120برای ذخیره کردن یک الگو به عنوان یک  templateکافی است در لیست  .......گزینه excel templateرا
انتخاب کنید.
الفsave in -
بsave as type -
جsave as name -
دfile name -
-121برای مرتب کردن اطالعات موجود در لیست (بر اساس حروف الفبا ) ......
الفdata \ sort -
بdata \ filter -
جinsert \ sort -
دhome \ find -
-122عالمت مساوی در شروع یک خانه نشانه چیست؟
الف -شروع یک فرمول
ب -شروع یک جستجو
ج -شروع عملیات filtering
د -شروع ذخیره سازي یک فایل
-123کدامیک از توابع زیر می تواند تعداد اعداد بزرگتراز  3را در چند سلول محاسبه کند ؟
الفif -
بcount -
جcount if -
دsum if -
-124برای بدست آوردن جمع محتویات دوسلول اکسل کدام فرمول صحیح است؟
الف= A1+B5 -
بA1+b5 = X -
ج= A1+5 -
دA1+b5=x -
-125هریک از خانه ها در صفحه کاری چه نام دارد؟
الفsheet -
بcell -
جWork book -
دfile -
-126باالترین الویت در خواندن فرمول ها کدام است؟
الف -توان
ب -پرانتز

ج -ضرب
د -تقسیم
-127برای حذف یک سطر در اکسل از چه گزینه ای استفاده می شود ؟
الف -سربرگ Homeگزینه Delete sheet Rows
ب -سر برگ  Homeگزینه Clear Rows
ج -سر برگ  Dataگزینه Delete columns
د -سر برگ  Homeگروه  Clearگزینه Clear Format
-128برای اجرای سریع فرمان  undoکلیدهای  ......مورد استفاده قرار می گیرند
الفctrl +y -
بctrl +z -
جctrl +v -
دctrl +x -
-129برای ذخیره کردن یک الگو در اکسل کافی است در لیست  save as typeگزینه ...را انتخاب کنید.
الفsave in-
بexcel template -
جxml data -
دfile name -
-130برای فیلتر کردن اطالعات موجود در لیست از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفdata \ sort-
بdata \ filter -
جinsert \ sort -
دhome \ find -
-131کدام عالمت در ابتدای یک خانه نشانه فرمول است.
الف= -
ب$ -
ج -؟
د: -
-132کدامیک از موارد زیر از توانایی های برنامه های صفحه گسترده نمی باشد؟
الف -تولید یک برنامه اجرایی مستقل کامپیوتري
ب -حسابداري یک شرکت بازرگانی
ج -مدیریت اطالعات و داده هاي تجاري
د -بررسی میزان فروش یک شرکت
-133به هر سطر از جدول داخل کاربرگ اکسل  .......می گویند.
الفCell -
بtable -
جrow -
دColumn -
-134برای بدست آوردن ضرب محتویات دوسلول اکسل چه فرمولی باید نوشت؟
الف=5b*A 1 -
بA1*b5 = X -

ج= A1*B5 -
دA1*b5=x -
-135برای حذف نمودار روی ......کلیک کرده ،کلید  Deleteرا می فشاریم.
الف -عنوان نمودار
ب -محور نمودار
ج -کل نمودار
د -راهنماي نمودار
-136به طور پیش فرض در اکسل  2013یک کارپوشه جدید چند کاربرگ وجود دارد؟
الف3-
ب2 -
ج4 -
د1 -
-137فرمان  ......کاربرگ فعال را حذف می کند؟
الفRename -
بDelete -
جTabcolor -
دInsert -
-138نام پیش فرض فایل های اکسل چیست؟
الفDocument -
بBook -
جWorkbook -
دDatabase -
-139گزینه  Decimal placesدر کادر محاوره ای  Numberچه کاربردی دارد؟
الف -نمایش اعداد منفی
ب -جدا کردن ارقام اعداد به صورت سه تایی
ج -تعداد ارقام اعشار
د -تعیین نوع عدد
 Chart type-140در نمودارها چه کاربردی دارد؟
الف -تعیین عنوان نمودار
ب -تعیین راهنماي نمودار
ج -نمایش خطوط راهنما
د -تغییر نوع نمودار
-141فایل های  Accessبا چه قالبی ذخیره می شوند؟
الفDOCX -
بBMP -
جaccdb -
دPPTX -
-142جهت جمع آوری و سازماندهی اطالعات در مورد یک موضوع از کدام نرم افزار استفاده می شود؟
الف-بانک اطالعاتی
ب -واژه پرداز

ج -برنامه نمایشی
د -جدول
-143به مجموعه ای از یک یا چند رکورد.............می گویند.
الف -فیلد
ب -جدول
ج -فایل
د -بانک اطالعاتی
-144کوچکترین جزء اطالعاتی در پایگاه داده چه گفته می شود؟
الف -جدول
ب -رکورد
ج -بانک اطالعاتی
د -فیلد
-145کدام نوع داده زیر برای متن های طوالنی استفاده می شود؟
الفText -
بNumber -
جlong text -
دCurrency -
-146به ارتباطات بین جداول در پایگاه داداه چه می گویند؟
الفRelationship -
بEntity -
جIntegrity Rules -
دDatabase -
-147به هنگام تعریف داده های عددی کدام نوع جهت عددهای اعشاری مناسب است؟
الف- Byte
بInteger -
جLong integer -
دdecimal -
-148کدام نوع رابطه در بین جداول اشتباه است؟
الف -رابطه یک به یک
ب -رابطه یک به چند
ج -رابطه چند به یک
د -رابطه چند به چند
-149حداکثر چه عددی در فیلد عددی از نوع  Byteقرار می گیرد؟
الف65000 -
ب1024 -
ج255 -
د -نامحدود
-150کدام گزینه از اجزای بانک اطالعاتی  accessنمی باشد؟
الفform -
بtable -

جreport -
دdatabase -
-151کدام یک از خصوصیات زیر درمورد فیلدها تعیین کننده مقدار پیش فرض می باشد؟
الفdefault value -
بcaption -
جnew value -
دinput mask -
-152برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ  ......گزینه  .......استفاده می شود؟
الف -سربرگ  data base toolsگزینهrelation ships
ب -سربرگ  createگزینه form
ج -سربرگ homeگزینه relation ships
د -سربرگ  tableگزینه create
-153با تنظیم کدام مشخصه،می توان فیلد نام را طوری تنظیم کردکه بیشتر از  20کاراکتر دریافت نکند؟
الفRequired -
بValidation Text -
جFiled Size -
دFormat -
-154اگر 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 -
بrequired -
جcaption -
دname -
-155کدام خاصیت زیر قانون صحت ورود اطالعات را مشخص می کند؟
الفField Size -
بCaption -
جValidation Rule -
دRequired -
-156برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟
الفDesign → tools → primary key -
بDesign→builder -
جDesign→show/hide→index -
دDesign→ key -
-157برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطالعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟
الفHome -
بCreate -
جExternal Data -
دData base Tools -
-158با استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو تهیه کرد ؟
الفTable -

بreport -
جmacro -
دquery -
-159اگر در یک  queryبرای فیلد تاریخ تولد عبارت >=1360 and <=1367به کار رود در لیست نتیجه
کدام مورد زیر ظاهر می شود؟
الف -فقط اطالعات افرادي که تاریخ تولد آنها از  1367کمتر است
ب -اطالعات افرادي که تولد انها از  1360تا  1367است
ج -فقط اطالعات افرادي که تاریخ تولد انها ار  1360بیشتر است
د -اطالعات افرادي که تاریخ تولد انها از  1367کمتر و از  1360بیشتر است(بین  1360تا )1367
-160برای درج یک معیار از کدام قسمت در یک پرس و جو استفاده می شود؟
الف- Show
بfield -
جOr -
دCriteria & Or -
-161برای جستجوی رکوردی با مشخصات خاص در یک جدول از کدام فرمان استفاده می شود؟
الفform -
بFilter -
جFind -
دSearch -
-162جهت اعمال فیلتر از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف- Delete Filter
بApply Filter -
جAuto Filter -
دToggle Filter -
-163برای اینکه در پرس و جو ،شرط ورودی را موقع اجرا درخواست کند ،از کدام عالمت استفاده می کنید
الف] [ -
ب) ( -
ج“ “ -
د -به عالمتی نیاز نیست
-164در صورتیکه مشخصه ........فیلد دارای مقدار.........باشد می توان فیلد را خالی رها نمود؟
الفYes-Required -
بNo-Required -
جYes-Default Value -
دNo-Default Value -
-165در کدام قسمت پنجره جستجو می توان تعیین کرد که جستجو بر روی کل فیلدهای جدول انجام شود؟
الفMatch -
بfind What -
جLook in -
دSearch -
-166کدام گزینه به معنای  Sort Descendingمی باشد؟

الف -مرتب سازي صعودي
ب -مرتب سازي به روش نزولی
ج -مرتب سازي باانتخاب کردن
د -بدون مرتب سازي
-167چنانچه گزارش ما بیش از یک صفحه بوده و بخواهیم یک عبارت ثابت را فقط در ابتدای اولین صفحه از
گزارش ببینیم ،آن عبارت را می بایستی در کدام بخش قرار داد؟
الفPage Header/Footer -
بDetail -
جGroup Header/Footer -
دReport Header / footer -
-168سندی که به صورت ساخت یافته اطالعات استخراج شده از بانک اطالعاتی را نشان می دهد چه نامیده می
شود؟
الفQuery -
بTable -
جReport -
دForm -
-169در کدام نما  ،همزمان با اینکه داده ها در گزارش نمایش داده می شوند می توانیم گزارش را قالب بندی
کنیم؟
الفPrint Preview -
بDesign View -
جLayout View -
دReport View -
-170برای گروه بندی گزارش کدام گزینه استفاده می شود؟
الفAdd -
بFieldّ -
جSort -
دGroup & Sort -
-171برای چاپ صفحه  2تا  5یک فرم ازکدام بخش کادر printاستفاده کنیم؟
الف- All
بPages -
جSelection Record -
دNumber of Copies -
-172برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسالیدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
الفAutomatically -
بclicked -
جplay Across slides -
دplay sound -
-173با استفاده از گزینه  From current slideاجرای برنامه نمایشی از کدام اسالید انجام می شود؟
الف -اسالید اول
ب -اسالید میانی

ج -اسالید آخر
د -اسالید جاري
-174به هر فایل تولیدی در Powerpointیک ...........گویندکه با پسوند ............ذخیره می شود؟
الفDoc-document -
بPptx-presentation -
جpxt-slide -
دxls-spreadsheet -
-175در نمای Outlineبا فشردن کدام کلید بر روی عناوین اسالید  ،اسالیدی جدید ایجاد می شود؟
الفSpace Bar -
بCtrl+Enter -
جEnter -
دF5 -
-176کدام منو درنرم افزار Powerpointبرای ایجادانیمیشن کاربرد دارد؟
الفAnimations -
بSlide Show -
جDesign -
دReview -
-177برای درج متن از چه روشی استفاده می شود؟
الفFormat -
بText Box -
ج -بدنه ي اسالید
د -یک شی خارجی
-178به نحوه قرار گرفتن محتوای اسالیدها  .......می گویند.
الفSlide Design -
بSlide Layout -
جSlide Sorter -
دColor Schemes -
-179جهت زمانبندی کردن تعویض اسالیدازکدام گزینه_استفاده می شود ؟
الفAdvanced Slide -
بPreview -
جTransition to this Slide -
دAnimation -
-180برای افزودن مقادیر داده ها بر روی نمودار کدام گزینه کاربرد دارد؟
الفData Label -
بChartTitle -
جChartType -
دChartLayout -
-181کدام گزینه برای تغییر نوع نمودار رسم شده در اسالید است؟
الفChart Layout -
بData Label -

جChartTitle -
دChart Type -
-182سریعترین و راحتترین روش برای ایجاد فایل نمایشی کدام است؟
الف -انتخاب گزینه  Newاز منوي Office
ب -فشردن کلیدهاي Ctrl+N
ج -فشردن کلیدهاي Ctrl+M
د -انتخاب گزینه Recent Documentاز منوي Office
-183قابلیت کوچک نمایی برای مشاهده کل اطالعات به صورت یکجا را  .......می گویند.
الفZoom in -
بZoom out -
جFont Size -
دFit -
-184به نحوه قرار گرفتن متن،تصویر،نمودارو  ....در اسالید چه می گویند؟
الفSlide layout -
بSlide Design -
جThemes -
دTemplates -
-185برای انتخاب رنگ و طرح زمینه دلخواه برای اسالیدها از سربرگ Designاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفThemes -
بBackground Style -
جColor -
دEffects -
-186برای درج آرم های ذخیره شده از سر برگ  Insertکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفPicture -
بClip Art -
جShapes -
دTable -
-187کدام گزینه متن انتخاب شده را سایه دار می کند؟
الفOutline -
بUnderline -
جEngrave -
دShadow -
-188در تنظیمات پارگراف ،تورفتگی ابتدای آن را از کدام بخش انجام می دهیم؟
الفSpacing -
بIndentation -
جDirection -
دAlignment -
-189از کدام گزینه برای اعمال جلوه های فانتزی به متن استفاده می شود؟
الفShape -
بText Box -

جFont -
دWord Art -
-190پس از درج جدول توسط کدام ابزار می توان مدل خطوط را تغییر داد؟
الفEraser -
بPen Color -
جPen Style -
دTable Style -
-191مناسب ترین نمودار جهت نشان دادن "درصد اطالعات" کدام است؟
الفLine -
بColumn -
جBar -
دPie -
-192برای افزودن عنوان به نمودار از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفChart Layout -
بData Label -
جChart Title -
دChart Type -
-193برای ایجاد یک نمودار سازمانی در اسالید از سربرگ Insertکدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفChart -
بOrganization Chart -
جSmart Art -
دShapes -
-194توسط کدام ابزار در سربرگ  Insertمی توان مجموعه ای از تصاویر را به صورت آلبوم ایجاد کرد؟
الفPicture -
بClip Art -
جPhoto Album -
دShapes -
-195کدام گزینه برای استفاده از جلوه های آماده متحرک سازی است؟
الفAnimate -
بAdvanced Slide -
جSlide Show -
دSlide Transition -
-196اگر بخواهیم متحرک سازی یک شی همراه با متحرک سازی قبلی اجرا شود ،کدام گزینه را انتخاب می
کنیم؟
الفOn click -
بWith Previous -
جAfter Previous -
دDirection -
-197برایتصحیح خودکار کلمات اشتباه آن ها را به کدام بخش اضافه می کنیم؟
الفAuto Correct -

بSpelling -
جDictionary -
دLanguage -
-198کدام یک از موارد زیر تعریف کامپیوتر می باشد؟
الف -کامپیوتر یک ماشین حساب قابل برنامه ریزي است که می تواند عملیات محاسباتی را با سرعت بالینی انجام دهد
ب -وسیـله اي است که می تواند داده هایی را به عنوان وروردي دریافت کرده و عملیات خاصی روي آن انجام داده و خروجی
هاي مورد نیاز را تولید کند.
ج -کامپیوتر وسیله اي است هوشمند،خالق و قابل اطمینان است که می تواند در بسیاري از کارها انسان را یاري کند
د -دستگاهی است الکترونیکی که قادر است همه کارهاي انسان را با سرعت و دقت باال انجام دهد.
-199کدامیک از موارد زیر یک سیستم عامل محسوب می شوند؟
الفNetscape -
بwindows10 -
جPowerPoint -
دPhotoshop -
-200از کدام مورد برای اتصال به اینترنت استفاده می شود؟
الف -شکبه LAN
ب -کارت صدا
ج -مودم
د -کارت گرافیک
-201برای استفاده از صوت و موزیک در کامپیوتر کدام یک از گزینه های زیر ضروری نیست؟
الف -کارت صدا
ب -مودم
ج -فایل صوتی یا ویدئویی
د -بلندگو
-202به ورودیهای خام سیستم چه می گویند؟
الف -سیستم
ب -اطالعات
ج -پردازش
د -داده
-203قانون copyrightیعنی چه؟
الف -یعنی تولید کننده هر نرم افزار مالک آن محسوب می شود و کسی حق ندارد بدون اجازه او این نرم افزار را کپی
کند.
ب -یعنی اسامی بعضی شرکتها که به نام آنها ثبت شده است نباید توسط شرکتهاي دیگر استفاده شود
ج -یعنی قطعات سخت افزاري نباید بدون اجازه تولید کنندگان خرید و فروش شوند
د -یعنی کسی حق ندارد از اطالعات شخصی دیگران استفاده یا کپی برداري کند.
-204سرعت پردازش و ظرفیت ذخیره سازی اطالعات در کدام نوع از کامپیوترهای زیر بیشتر است؟
الفsuper Computer -
بMicro Computers -
جMini Computer -
دMain Frame -

-205کدام یک از ابزار زیر جزء دستگاههای خروجی هستند ؟
الفSpeaker -
بMouse -
جKeyboard -
دScanner -
-206در موارد زیر چند دستگاه  ،ورودی است؟
صفحه نمایش ،صفحه کلید ،ماوس ،پالتر ،چاپگر ،اسکنر ،قلم نوري
الف9 -
ب4 -
ج5 -
د1 -
-207کدامیک از گزینه های زیر جزو وسایل کنترل کننده اشاره گر محسوب نمی شوند؟
الف -ماوس
ب -صفحه لمسی
ج -دسته بازي
د -اسکنر
-208کدامیک از حافظه های زیر فقط خواندنی هستند؟
الفDiskette -
بHard Disk -
جROM -
دRAM -
-209شبکه داخلی یک اداره از چه نوعی است؟
الفLAN -
بMAN -
جInternet -
دwan -
-210برنامه ها جهت اجرا در کدام واحد قرار می گیرند ؟
الف -حافظه اصلی
ب -منبع تغذیه
ج -حافظه کمکی ثانویه
د -واحد خروجی
-211در مورد حافظه ثانویه کدامیک از موارد زیر غلط است ؟
الف -حافظه دائمی است که با قطع جریان برق اطالعات آن از بین نمی رود
ب -حجم حافظه ثانویه یا فرعی در مقایسه با حافظه اصلی تقریبا نامحدود است
ج -براي ذخیره دائمی اطالعات باید آنها را در حافظه ثانویه یا کمکی ذخیره کرد
د -براي ذخیره موقت اطالعات باید آنها را در حافظه ثانویه یا کمکی ذخیره کرد
-212به ترکیب سخت افزار و نرم افزار چه می گویند؟
الف -تراشه () IC
ب -ترانزیستور
ج -میان افزار

د -نرم افزار
-213سیستم عامل چیست ؟
الف -نرم افزاري است براي ایجاد نرم افزارهاي دیگر
ب -نرم افزاري است براي انجام امور اداري
ج -نرم افزاري است براي استفاده از اینترنت
د -نرم افزاري است که مدیریت تمام منابع سخت افزاري و نرم افزاري سیستم را بر عهده دارد.
-214کدامیک از بخشهای زیر جزء واحدهای  cpuنمی باشد ؟
الفALU -
بCU -
ج -ثبات ()REGISTER
دMEMORY SECONDRY -
-215کدامیک از بخشهای  CPUواحد کنترل نامیده می شود ؟
الفAlu -
بcu -
جREGISTER -
دCACHE -
 E-Learning -216کدام یک از موارد زیر می باشد؟
الف -پست الکترونیکی
ب -تجارت الکترونیکی
ج -آموزش الکترونیکی
د -بانک داري الکترونیکی
-217کدام گزینه به معنای تجارت الکترونیکی می باشد؟
الفE - commerce -
بE-Learning -
جE-Government -
دE-Library -
-218کدام یک از عبارت های زیر به امور سالمتی هنگام کار با کامپیوتر مربوط نیست ؟
الف -اطمینان از تنظیم بودن ارتفاع صندلی
ب -اطمینان از مناسب بودن نور اتاق
ج -ذخیره کردن مرتب کار
د -گاهی نگاه کردن به یک نقطۀ دور
-219کوچکترین واحد حافظه چیست؟
الف- word
بkb -
جBit -
دbyte -
-220کدامیک ازموارد زیر باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی می شود؟
الف -استفاده ازاسناد کاغذي به جاي اسناد الکترونیکی
ب -استفاده از اسناد الکترونیکی به جاي کاغذي و بازیافت کاغذ ها و تونر هاي مصرف شده
ج -مالقات و جلسات حضوري

د -عدم گرفتن برق زیاد از یک پریز
-221مزیت انسان نسبت به کامپیوتر چیست؟
الف -انجام محاسبات با دقت باال
ب -انجام محاسبات با سرعت باال
ج -خالقیت و ابتکار
د -قابلیت اطمینان
-222از کدام دستگاه زیر جهت چاپ نتایج عملیات و گزارشات بر روی کاغذ استفاده می شود؟
الف -پرینتر
ب -اسکنر
ج -مانیتور
د -قلم نوري
-223کلید میانبر فرمان  pasteچیست؟
الفctrl+c -
ب- Ctrl+P
جCtrl+V -
د- Ctrl+X
-224چگونه میتوان چند فایل پراکنده یک پوشه را انتخاب کرد؟
الف -با کلیک روي فایلهاي مورد نظر
ب -با فشار دادن کلید اولین حرف نام فایل
ج -هنگام کلیک کردن روي فایلهاي مورد نظر کلید  CTRLرا پایین نگه داشت
د -هنگام کلیک کردن روي فایلهاي مورد نظر کلید  SHIFTرا پایین نگه داشت
-225برای مرتب نمودن آیکنهای پنجره براساس نوع فایلها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفName -
بType -
جDate-
دSize -
-226برای تغییر نام فایلها و پوشه ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفSend To -
بProperties -
جRename -
دDelete-
-227برای بسته شدن پنجرههای کاربرجاری و خروج کامل باید از کدام گزینه استفاده نمود؟
الف -انتخاب log offاز منوي start
ب -انتخاب Restartاز پنجرهShutdown
ج -انتخاب  Sleepاز پنجره Shutdown
د -انتخاب  log offاز منوي  startو انتخاب  Restartاز پنجره windows down Shut
-228برنامه های در حال اجرا در محیط ویندوز در کدام قسمت نشان داده می شوند ؟
الف task manager -
بSystem tray bar-
جtoolbar -

د -منوي Star
 -229برای تغییر خصوصیات یک فایل یا پوشه از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفProperties -
بBack-
جView -
دCut -
-230کدام گزینه گنجایش درایوهای دیسک سخت را نشان می دهد؟
الفtype -
بfree -
جbackup now -
دcapacity -
-231برای خالی کردن محتوای Recycle Binچگونه عمل می شود؟
الف -از پنجره آن و از منوي  fileگزینه  Restoreرا انتخاب میکنیم
ب -از پنجره آن و از منوي  Fileدر صورتی که فایلی انتخاب نشده باشد گزینه Recycle Bin Emptyرا کلیک میکنیم
ج -در پنجره آن کلیه موارد را انتخاب و از منوي  Fileگزینه  deleteرا کلیک می کنیم
د -از پنجره آن و از منوي  Fileدر صورتی که فایلی انتخاب نشده باشد گزینه Recycle Bin Emptyرا کلیک میکنیم
و یا در آن پنجره کلیه موارد را انتخاب و از منوي  Fileگزینه  deleteرا کلیک می کنیم
-232برای جستجوی فایلی که با  Sشروع می شود و به  Tختم می شود در کادر جستجو چگونه باید تایپ کرد؟
الف~S ? T -
ب~T ? S -
ج~ S * T -
د~T * S-
-233کدامیک از گزینه های زیر فایل ها و پوشه را همراه با جزئیات نشان می دهد؟
الفLarge Icon -
بDetails -
جList-
دSmall Icon -
-234کدام انتخاب از گزینه ها باعث نمایش یا مخفی شدن آیکنها بروی  Desktopمی گردد؟
الفModified -
بshow desktop icons -
ج- Auto Arrange
دAlign to grid -
-235کلیدهای میانبر برای بستن پنجره های باز کدام است؟
الفCtrl+Alt+F4 -
بAlt+F4 -
جCtrl+F4 -
دShift+F4 -
-236در کادر  number of recent programs to displayتعداد نرمافزارهای پیشفرض برابر است با:
الف8 -
ب10 -

ج2 -
د6 -
-237در  Windowsبرای حذف قطعی فایل ها به طوری که امکان بازیابی مجدد آنها وجود نداشته باشد از کدام
کلیدها استفاده می کنیم؟
الفAlt + Delete-
بCtrl+Shift+Delete -
جCtrl+ Delete -
دShift + Delete -
-238انتخاب کدام روش مرتب سازی آیکن ها آنها را بر اساس تاریخ و زمان ایجاد یا تغییر آنها مرتب می کند ؟
الفshow desktop icons-
بDate modified -
جSize-
دType -
-239با ترکیب کدام کلیدها می توان کل محتوای یک پوشه را انتخاب نمود ؟
الفAlt + C -
بShift + A -
جCtrl + A -
دAlt + a-
-240برای اینکه نتوان محل نوار وظیفه را تغییر داد باید کدام گزینه را از کادر محاورهای Start and Taskbar
Menu Propertiesانتخاب نمود؟
الفLock the taskbar -
بAuto_ hide the taskbar-
جshow Quick launch -
دKeep the taskbar on top of other windows -
-241برای مرتب سازی صعودی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفAscending -
ب- Descending
جType -
دDate Modified -
-242کلیدهای میانبر جهت باز کردن پنجره چاپ کدام است؟
الفCtrl+A -
بCtrl+P -
جCtrl+C-
دCtrl+Z -
-243کدام یک از گزینه ها نرم افزار ضد ویروس است ؟
الفPaint -
بNod32 -
جWordpad-
دCalculator -
-244کدام گزینه در مورد فشرده سازی صحیح است؟

الف -روشی براي کاهش حجم فایل
ب -به فایل آسیب می رساند
ج -امکان فشرده سازي براي پوشه وجود ندارد
د -فایل فشرده قابل انتقال نیست
-245کدام جمله نادرست است؟
الف -فایل حذف شده در  Recycle Binقرار می گیرد
ب -فایل هاي حذف شده را هیچگاه نمی توان بازیابی کرد
ج -می توان صندوق بازیافت را پر وخالی کرد
د -با کلیک راست روي نام فایل وانتخاب گزینه  deleteمی توان فایل را پاک کرد
-246امکان تغییر نام چند آیکن در ویندوز ....................7و برای تغییر نام از کلید ................استفاده می شود.
الف -وجود داردF1-
ب -وجود نداردF5 -
ج -وجود داردF2 -
د -وجود نداردF3-
-247پست الکترونیک به کدام گزینه معروف است؟
الفE-Mail -
بChat -
جE-Banking -
دE-Commerce -
-248اگر بخواهیم به نامه رسیده ای پاسخ دهیم کدام دکمه را می زنیم؟
الفCreate -
بReply -
جAnswer -
دSend -
-249توسط کدام گزینه می توانیم صفحات وب سایتهای مشاهده شده قبلی رامشاهده کنیم؟
الفForward -
بFavorites -
جHistory -
دBack -
-250ذخیره فایل از اینترنت بر روی سیستم شخصی کدام گزینه است؟
الفDownload -
بForward -
جUpload -
دExplode -
-251در قسمت  Subjectنامه چه می نویسیم؟
الف -آدرس گیرنده
ب -آدرس گیرنده مخفی
ج -موضوع نامه
د -متن نامه
-252کدامیک از عبارت های زیر یک مرورگر وب می باشد؟

الفWord Wide Web -
بNetwork -
جUniform Resource Locator -
دInternet Explorer -
-253از چه طریقی میتوان به همراه نامه الکترونیکی یک فایل ضمیمه کرده و ارسال کرد؟
الفSubject -
بSignature -
جBody -
دAttach File -
-254کدامیک از گزینه های زیر یک مرورگر وب نیست؟
الفOpera -
بIE -
جmamma -
دfire fox -
-255برای تنظیم صفحه خانگی در مرورگر اینترنت اکسپلورر از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف- Security
بHome Page -
جCompose -
دSend -
-256پیغام های ناخواسته در صندوق پستی به چه نامی مشهورند؟
الفNoise -
بSpam -
جVirus -
د -ایمیل
-257جهت قطع ارتباط با اینترنت از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
الفDisconnect -
بDisable -
جEnable -
دStop -
 ISP-258چیست؟
الف -فناوري اطالعات و ارتباطات
ب -شرکت سرویس دهنده اینترنت
ج -پروتکل انتقال دهنده فایل
د -مخابرات
-259برای ثبت آدرس سایت های مورد عالقه خود از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
الفFavorites -
بMedia -
جHistory -
دHome Page -
-260برای ذخیره نمودن تصاویر در وب پس از راست کلیک از چه گزینه ای استفاده می شود؟

الفGo to my picture -
بShow picture -
جLoad as picture -
دSave picture as -
-261به منظور ورود به محل ایمیل شخصی در سایت  Yahooاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفReceive -
بSign in -
جCheck mail -
دSign out -
-262اگر بخواهیم صفحاتی جستجو شود که کلمه  exerciseدرعبارت جستجو نباشدعبارت exercise access
را چگونه می توان  searchنمود؟
الفexercise and access -
بaccess + exercise -
جaccess not exercise -
دexercise or access -
-263صفحه ای که در هنگام اجرای  IEبطور اتوماتیک نمایش داده می شود چه نامیده می شود ؟
الفhome page -
بlast page -
جstartup page -
دfinal page -
-264پسوندسایت های سازمان های غیرانتفاعی کدام گزینه ی زیرمی باشد؟
الفcom-
بOrg -
جGOV -
دNet -
-265برای برگشتن به صفحه ی قبلی مالحظه شده روی کدام دکمه در  IEباید کلیک نمود؟
الفHome -
بBack -
جForward -
دRefresh -
-266دامنه ی مراکز آموزشی درسایت های اینترنتی کدام است؟
الفEdu -
بCom -
جGov -
دOrg -
-267پیش فرض برنامه ی مرورگروب ،در سیستم عامل ویندوز........ ،می باشد.؟
الفMozilla Fire Fox -
بOpera -
جNetscape -
دInternet explorer -

-268کدام گزینه یک پروتکل می باشد؟
الف- url
بHttps -
جSecurity -
دConnect -
-269در نوارابزار  IEدکمه ستاره ،کدام فرمان زیرا اجرا می کند.
الفStop -
بRefresh -
جFavorites -
دHistory -
-270برای ارسال رونوشت نامه به فرد دیگر به صورتی که فرد گیرنده اصلی از آن باخبر باشد آن را در کدام کادر
مینویسیم؟
الفto -
بCC -
جBcc -
دSubject -
-271برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
الف -سربرگ  Viewگروه Table
ب -سربرگ  Insertگروه Table
ج -سربرگ  Page layoutگروه Table
د -سربرگ  Fileگروه Table
-272برای درج پاورقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
الف -سر برگ  Reviweگزینه Header
ب -سر برگ  Referencesگزینه Footnotes
ج -سر برگ  Referencesگزینه Insert Endnote
د -سر برگ  Referencesگزینه  Footnotesو سر برگ  Referencesگزینه Insert Endnote
-273برای اضافه کردن خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
الف -سربرگ  Insertگزینه Ruler
ب -سربرگ  Viewگزینه Ruler
ج -سربرگ  Reviewگزینه Ruler
د -سربرگ  Insertگزینه  Rulerو سربرگ  Viewگزینه  Rulerو سربرگ  Reviewگزینه Ruler
-274برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ،باید گزینه …… را از سربرگ ………انتخاب کنیم.
الفinsert \ font -
بhome \ font -
جpage layout \ font -
دpage layout \ paragraph -
-275کدام کلید ترکیبی میانبر برای کاهش سایز قلم به کار می رود؟
الف[ + ctrl -
ب>+ctrl -
ج(+ctrl -

د)+ctrl -
-276کدام یک از نماهای  wordچهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟
الفprint layout -
بweb layout -
جoutline -
دdraft -
-277کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟
الفnew -
بopen -
جsave -
دsave as -
-278برای رفتن به ابتدای فایل باید از کلید ترکیبی …… ..استفاده کرد.
الفctrl+click -
بctrl+home -
جctrl+end -
دctrl+tab -
-279هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟
الف -یکبار
ب -دوبار
ج -سه بار
د -به هر تعداد که کاربر مایل باشد.
-280برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ،از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفinsert \ picture -
بhome \ picture -
جview \ picture -
دinsert \ chart -
-281چنانچه دکمه  ctrlرا در حین درگ کردن یک شکل فشار داده و پایین نگه دارید،آن شکل به جای اینکه
… .شود … .می گردد.
الف -کپی -جا به جا
ب -جا به جا  -کپی
ج -جا به جا -قرینه
د -قرینه  -کپی
 -282ترازبندی خطوط ،تغیر فونت و گزینه های رونوشت و انتقال در کدام زبانه) ریبون (قرار دارند؟
الفinsert-
بhome -
جreview -
دview -
-283پس از رسم جدول ،جهت انجام تنظیمات بعدی به کدام سربرگ مراجعه میکنیم؟
الفhome -
بdesign -

جview -
دtable -
-284گزینه  symbolدر کدام زبانه قرار دارد ؟
الفinsert -
بhome -
جreview -
دview -
-285فایلهای محیط  word 2013با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟
الفdoc -
بdot -
جdocx -
دdotx -
-286با انتخاب گزینه  odd pageاز لیست  print whatکدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟
الف -صفحات زوج
ب -صفحات فرد
ج -صفحه اول سند
د -صفحه آخر سند
-287از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ در پس زمینه سند قرار داد؟
الف -سربرگ  ،designگروه  ،page backgroundگزینه Watermark
ب -سربرگ  ،page Layoutگروه ، page set upگزینه Watermark
ج -سربرگ  ،page Layoutگروه  ،background pageگزینه page border
د -سربرگ  ،insertگروه  ،linkگزینه Watermark
-288کلید میانبر باز نمودن سندهای ایجاد شده چیست ؟
الفCtrl + O -
بAlt + O -
جCtrl + P -
دShift +P -
-289برای چاپ صفحه جاری از کادر محاوره ای  ،Printکدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟
الفCollate -
بPrint To File -
جAll -
دCurrent Page -
-290در پنجره  Spelling & Grammarجهت نادیده گرفتن غلط امالیی ،کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟
الفChange -
بIgnore -
جChange all -
دAutocorrect -
-291برای اینکه در بین ستونهاخط کشیده شودکدام گزینه را درکادر محاوره ای Columnsباید انتخاب
نمائیم؟
الفLine Between -

بEqual Column Width -
جNumber Of columns -
دRight-to-left -
-292برای رسم یک مربع باید هنگام رسم آن کدام کلید را پایین نگه داریم؟
الفAlt -
بShift -
جCtrl -
د -نیاز به پایین نگه داشتن کلید نیست
-293کلید میانبر فرمان  Replaceکدام گزینه است؟
الفCtrl+F -
بCtrl+H -
جCtrl+G -
دCtrl+A -
-294هنگام فعال شدن کلید Num lockکدام گزینه صحیح است؟
الف -اعداد قسمت تایپ را فعال میکند.
ب -اعداد قسمت ماشین حساب را فعال میکند.
ج -کلید هاي جهتی قسمت تایپ را فعال میکند.
د -کلید هاي جهتی ماشین حساب را فعال میکند.
-295شیرازه یعنی چه؟
الف -فاصله بین حاشیه و شروع متن در کاغذ براي صحافی
ب -فاصله اضافی متن از حاشیه هاي وسط کاغذ براي صحافی
ج -فاصله متن از چپ و راست کاغذ
د -کادر دور متن
-296برای حذف یک سطر جدول از ……استفاده می کنیم .
الفDelete -
ب -گزینه Delete Rows
جClean Rows -
د -گزینه  Delete Rowsو Clean Rows
-297برنامه اکسل جزو کدام یک از برنامه های زیر به حساب می آید؟
الف -صفحه گسترده
ب -بانک اطالعاتی
ج -زبان برنامه نویسی
د -واژه پرداز
-298نرم افزار اکسل در کدام مورد کاربرد دارد؟
الف -در امور پزشکی
ب -کارهاي مربوط به امور بانک هاي اطالعاتی
ج -کارهاي مربوط به ویراستارها
د -در امور مهندسی و کارهاي مربوط به امور مالی
-299آدرس خانه فعال در کجا قابل رویت است؟
الف -در نوار فرمول

ب -در داخل ریبون
ج -در کادرname box
د -در سطر وضیعت
-300برای مرتب کردن محتوای یک ستون از چه گزینه استفاده می کنیم ؟
الف -سر برگ  Homeگروه  Editingگزینه Filter & Sort
ب -سر برگ  Homeگروه  Editingگزینه Fill
ج -سر برگ  Insertگروه  Editingگزینه Sort
د -سر برگ  Page layoutگروه Editing
-301در یک خانه چه نوع اطالعاتی نمی توان وارد نمود؟
الف -متنی
ب -تاریخ و زمان
ج -عددي
د -تصویر
-302کدام عملگر دارای پایین ترین اولویت است؟
الف -جمع
ب -ضرب
ج -توان
د -بزرگتري
-303پسوند فایل های اکسل  2013کدام است؟
الفxelx-
بxplx -
جxldx -
دxlsx -
-304برای انصراف از آخرین عمل انجام شده چه دستوری استفاده می شود؟
الفundo -
بredo -
جrepeat -
د redo -و repeat
-305جهت ادغام سلول ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفhome- alignment- merge cells -
بhome- alignment-unmerge cells -
جhome-alignment-split table -
دhome - alignment-split cells -
-306برای اجرای فرمان  cutو  pasteاز کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟
الفctrl+y - ctrl+z -
بctrl+z - ctrl+y -
جctrl+v - ctrl+x -
دctrl+c - ctrl+v -
-307کدام یک از گزینه های موجود درزبانه  numberاز کادر محاوره  cells formatامکان اضافه کردن %
(درصد) را به اعداد می دهد؟

الفcurrency -
بpercentage -
جspecial -
دnumber -
-308کدام تابع زیر برای محاسبه میانگین بکار می رود ؟
الفSUM -
بMAX -
جAVERAGE -
دIF -
-309چنانچه تقسیم بر صفر انجام شود  ،کدام پیغام خطا ظاهر می شود ؟
الف!VALUE# -
ب!REF# -
ج!DIV/0# -
د!NAME# -
-310چنانچه بخواهیم نام یکی از کاربرگهای موجود در کارپوشه را تغییر دهیم از چه دستوری استفاده می کنیم
؟
الفInsert -
بCopy -
جRename -
دDelete -
-311چنا نچه بخواهیم قالب متن درون خانه را کپی کنیم کدام مناسب تر است ؟
الفFormat Painter -
بCut -
جCopy -
د Cut -و Copy
-312برای انتخاب چند سطر غیر همجوار در  excelاز کدام کلید استفاده می شود؟
الفshift -
بalt -
جctrl -
دspace -
-313برای ثابت نگه داشتن تیتر جداول از کدام دستور استفاده می شود؟
الفarrange -
بsplit -
جfreeze -
دunfreeze -
-314کدام گزینه برای قالب بندی شرطی استفاده می شود؟
الفConditional Formatting -
بFormat Cells -
جFormat -
دFormat as table -

-315برای درج خودکار سری داده ها از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الفAuto Complete -
بPick From Drop Down List -
جAuto Fill -
دAuto List -
-316برای اینکه در خانه  A5اعداد به صورت درصد نمایش داده شود  ،آن را از چه نوعی تعریف می کنیم ؟
الفPercentage -
بFraction -
جCurrency -
دScientific -
-317برای انتخاب چند سطر همجوار در  excelاز کدام کلید استفاده می شود؟
الفshift -
بalt -
جctrl -
دspace -
-318در قسمت خواص فیلد ،کدام گزینه زیر برای تعیین الگوی خاصی جهت ورود داده ها در فیلد بکار می رود ؟
الفField Size -
بDefault Value -
جInput Mask -
دCaption -
 Decimal Place-319برای کدام نوع داده قابل دسترسی بوده است ؟
الف -عددي
ب -متنی
ج -تاریخ
د -یادداشت
-320کدام یک از گزینه های زیر برای تغییر ساختار جدول به کار می رود؟
الف -دکمه New
ب -دکمه Open
ج -دکمه Design
د -ساختار جدول را در  Accessنمی توان تغییر داد
-321فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟
الفText -
بMemo -
جDate/Time -
دNumber -
-322متنی که می خواهیم در باالی هر صفحه گزارش تکرار شوند در کدام بخش گزارش قرار می گیرند؟
الفDetail -
بPage Header -
جReport footer -
دGroup footer -

-323برای اینکه خروجی جدول بصورت افقی قرار گیرد گزینه  ................را انتخاب می کنیم ؟
الفLandScape -
بPortrait -
جVertically -
دHorizontally -
-324کدام گزینه زیر یک گزارش به صورت جدولی ایجاد می کند ؟
الفAuto Report : Columnar -
بAuto Report : Tabular -
جAuto Report : Data Base -
دAuto Report : Wizard -
-325کدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات فیلد می باشد؟
الف -نام فیلد
ب -نوع فیلد
ج -توصیف
د -نام فیلد و نوع فیلد و توصیف
-326در یک  Queryبه کمک کدامیک از گزینه های زیر می توان شرط مورد نظر در ستون مربوط وارد کرد؟
الفSort -
بCriteria -
جTable -
دShow -
-327در روش طراحی فرم به صورت دستی Design Viewکدامیک از گزینه های زیر بدنه اصلی فرم را تشکیل
می دهد؟
الفDetails -
بForm header -
جPage footer -
دForm footer -
-328برای جستجو کردن و جایگزین کردن مقدار جدید در فیلد از چه کلید میانبری استفاده می شود؟
الفCtrl+A -
بCtrl+D -
جCtrl+Z -
دCtrl+H -
-329کدامیک از انواع داده های زیر برای ذخیره واحد پولی یا ارزی به کار می رود؟
الفCurrency-
بMemo -
جText -
دOle Object -
-330از کدامیک از گزینه های زیر برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود؟
الفFilter by Form -
بSort Descending -
جFilter By Selection -

دSort Ascending -
-331برای درج تصویر در فیلد از چه نوع دادهایی باید استفاده کرد؟
الفCurrency -
بMemo -
جText -
دOle object -
-332برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟
الفdefault value -
بcaption -
جnew value -
دinput mask -
-333برای اینکه اعالم کنیم که اعداد  >50برای یک فیلد در نظر گرفته شوند شرط را برای کدام خاصیت از فیلد
باید اعالم نمود ؟
الفDefault Value -
بRequired -
جValidation Rule -
دValidaton Text -
-334برای تولید اعداد متوالی اتوماتیک کدام نوع داده را برای فیلد باید تعریف نمود ؟
الفNumber -
بMemo -
جAutonumber -
دHyperlink -
-335کدام یک از موارد زیر برای منحصر به فرد سازی رکورد به کار می رود؟
الف -یک قانون اعتبار ( (validation rule
ب -فرم))Form
ج -کلید اولیه()primary key
د -فیلتر)(Filter
-336با استفاده از  ..........می توان بر روی داده ها محاسباتی مانند جمع انجام و چاپ کرد ؟
الف -گزارش
ب -فرم
جQuery -
دData sheet -
-337کدام نوع داده را برای فیلدی که محتوایش  True/Falseمی باشد انتخاب می کنید؟
الفDate -
بText -
جNumber -
دYes/no -
-338از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسالید استفاده می شود؟
الف -گزینه Insert / New Slide
ب -گزینه Insert / Table

ج -گزینه Insert /Diagram
د -جدول را نمی توان به اسالید اضافه کرد
-339در کدام قسمت از سربرگ Animationمی توان جلوه حرکت به موضوعات بر روی مسیر داد؟
الفEntrance -
بEmphasis -
جExit -
دMotion Path -
-340در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسالید اضافه نمود؟
الفNote Page -
بSlide Sorter -
جNormal -
دOutline -
-341با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسالید را بعد از همان اسالید ایجاد کرد ؟
الفCtrl + C -
بCtrl + X -
جCtrl + V -
دCtrl + D -
-342در سربرگ Animationو در قسمت  ، Timingکدام گزینه زیر زمان تاخیر برای حرکت موضوع را می
توان وارد کرد؟
الفStart -
بDelay -
جSpeed -
دRepeat -
-343بطور پیش فرض نام فایل نمایش در  Power Pointچیست؟
الفBook1 -
بPresentation1 -
جSlide1 -
دPpt -
-344در کدام یک از نماهای زیر می توان متن  ،تصویر و یادداشت به اسالید اضافه کرد؟
الفSlide Sorter -
بDraft -
جNormal -
دSlide Show -
-345برای خاتمه دادن به نمایش اسالید ها کدام کلید را باید فشرد؟
الفE -
بEcs -
جHome -
دEnd -
-346جهت انتخاب اسالیدهای هم جوار کلید........را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسالید
کلیک می کنید.

الفShift -
بCtrl -
جAlt -
دTab -
-347برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟
الفtrl+S -
بCtrl+F -
جCtrl+N -
دctrl+O -
-348به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفShadow slide -
بD style- 3 -
جArrow style -
دInsert clip art -
-349جهت شماره گذاری اسالیدها چه مراحلی را باید طی کرد؟
الفInsert/Header and footer/Slide number -
بView/Zoom -
جView/Slide show -
دHeader and footer/Slide number/ -
-350کدام گزینه برای ایجاد اسالید در پاورپوینت صحیح است؟
الفBlank presentation -
بForm design tamplate -
جBullet -
دNew Slide -
-351استفاده از دکمه Insert tableدر چیدمان اسالید برای درج..........می باشد.
الف -جدول
ب -فیلد
ج -رکورد
د -نمودار
-352برای چاپ اسالید از منوی فایل گزینه.......را انتخاب کرده و در پنجره بازشده برای چاپ همه اسالیدها
گزینه........را انتخاب می کنیم؟(از چپ به راست)
الفPrint/Selection -
بPrint / All -
جPrint/Current slide -
دPrint/Custom show -
-353عمل انتقال اسالید با کدام گزینه امکان پذیر است؟
الفCopy -
بCut -
جPrint -
دDelet -

-354کار گزینه  Hide Slideچیست ؟
الف -حذف اسالید
ب -مخفی کردن اسالید
ج -انتقال اسالید
د -درج اسالید
-355برای شماره گذاری اسالیدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الفSlide Number -
بNumbering -
جNumber Slide -
دPage Slide -
-356در کدام نما می توان ترتیب اسالید ها را تغییر داد ؟
الفnotes page -
بnormal -
جslide sorter -
دslide show -
-357با استفاده از گزینه  from current slideاجرای برنامه نمایشی از کدام اسالید انجام می شود؟
الف -اسالید اول
ب -اسالید جاري
ج -اسالید آخر
د -اسالید میانی
-358از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟
الفstart -
بdelay -
جspeed -
دrepeat -
-359کدام یک از مواردزیر ،یک برنامه نمایشی خالی با استفاده ازتنظیمات پیش فرض ایجادمی کند ؟
الفAutocontent Wizard -
بTemplate -
جOpen An Existing Presentation -
دBlank Presentatrion -
-360فایلهای ایجاد شده در محیط  power pointرا چه می نامند؟
الفpresentation -
بbook -
جdocument -
دchart -
-361با تغییر نوع نمودار در یک اسالید کدام گزینه از منوی مربوط به نمودار باید انتخاب شود ؟
الفChart area -
بLines -
جChart Type -
دChart data -

-362با چه دستوری می توان در درون اسالید یک چهارضلعی ایجاد کرد ؟
الفLine -
بOval -
جRectangle -
دArrow -
-363هنگام تایپ متن اشاره گر موس تبدیل به  ..........می شود.
الفCurser -
ب -پنهان
ج -شکل دلخواه
د -تغییري نمی کند
-364عمل پیمایش ) (scrollچیست؟
الف -به عمل جابجایی متن گفته می شود
ب -به عمل کپی متن گفته می شود
ج -همان کشیدن و رها کردن است
د -به عمل چرخاندن کلید وسط موس براي مشاهده محتویات پنجره گفته می شود
-365کدام گزینه کلید تابعی نیست؟
الفF1 -
بF3 -
جAlt -
دF12-
-366کدام گزینه شامل کلیدهای کنترلی می شود؟
الفCtrl-Shift-Alt -Esc -
ب F1 -تا f12
جNumlock-caps lock-scroll lock -
دarrow key -
-367در ویندوز برای ضبط صدا از کدام نرم افزار زیر استفاده می کنیم ؟
الفCd Player -
بSound Recorder -
جEnterainment -
دMedia Player -
-368کدام گزینه صحیح است؟
الف -کلمه عبور در صفحه ورود به ویندوز نسبت به حروف کوچک وبزرگ حساسیت دارد.
ب -کلمه عبور در صفحه ورود به ویندوز کلیدهاي تابعی را نیز می پذیرد.
ج -کلمه عبور در صفحه ورود به ویندوز فقط حروف را میپذیرد.
د -کلمه عبور در صفحه ورود به ویندوز نسبت به حروف کوچک وبزرگ حساسیت ندارد.
-369برای مرتب بودن همیشگی آیکن ها از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفSort By Name -
بAuto Arrange icons -
جAlign To Grid -
دShow desktop icons -

-370کدامیک از پرونده های زیر را نمی توان به عنوان تصویر زمینه ویندوز استفاده کرد؟
الف- *.gif
ب*.bmp -
ج*.dat -
د*.jpg -
-371کدامیک از گزینه های زیردرباره Sleepنادرست است؟
الف -باکلیک بر روي این گزینه کامپیوتر در حالت آماده باش قرار می گیرد.
ب -دراین حالت مصرف انرژي برق کاهش می یابد.
ج -دراین حالت بازدن کلید یاحرکت ماوس کامپیوتر به حالت عادي برمی گردد.
د -دراین حالت ما مجبور به راه اندازي سیستم ویندوز هستیم و زمان زیادي مصرف می گردد.
-372جهت فعال نمودن  Folder Optionاز کدام روش استفاده می کنیم ؟
الف -از مسیر  Start | Control Panel | Folder Optionاقدام می نمائیم .
ب -استفاده از منوي  Toolsدر هر پنجره اي
ج -با استفاده از کلیک راست ماوس بر روي Desktop
دFile Option -
-373کدام روش مرتب سازی باعث می شود که تمامی پنجره ها روی هم قرارگرفته و تنها نوار عنوان آنها قابل
مشاهده باشد؟
الف( -به صورت پشته اي)SHOW WINDOWS STACKED
ب( -به صورت مجاور هم) SHOW WINDOWS SIDE BY SIDE
ج( -به صورت آبشاري)CASCADE WINDOWS
دTask Manager -
-374در کادر محاوره ای  Folder Optionو تب  Generalانتخاب کدام گزینه باعث می شود تا پوشهها در یک
پنجره باز شوند؟
الفUse Windows Classic Desktop -
بOpen Each Folder In The Same Window -
جOpen Each Folder In Its Own Window -
دMy Desktop Enable All Web - Relate Content On -
-375پوشه ( )folderبه چه معنا است؟
الف -همان فایل است.
ب -محلی براي نگهداري و سازماندهی فایل ها و برنامه ها
ج -آیکنی براي دسترسی سریعتر و راحتتر به برنامه ها
د -آیکنی براي نمایش دیسک سخت
-376فایل) (fileبه چه معنا است؟
الف -به همه اطالعات موجود در رایانه می گویند.
ب -محلی براي نگهداري وسازماندهی فایل ها و برنامه ها
ج -آیکنی براي دسترسی سریعتر و راحتتر به برنامه ها
د -آیکنی براي نمایش دیسک سخت
-377کدام گزینه برای انتخاب آیتمهای همجوار استفاده می شود؟
الفAlt -
بCtrl -

جHome -
دShift -
-378در ویندوز  7برنامه های کوچکی که برای ارائه سریع و آسان اطالعات مختلف درمیزکار پیش بینی
شدهاند ...... ،نامیده می شوند.
الفTaskbar-
بMenu -
جDesktop -
دGadgets -
-379به ناحیه نمایش ساعت ،وضعیت بلندگو و غیره در روی نوار کار .....................گویند.
الفNotification-
بStart button -
جGadgets -
دTasks -
-380برنامههای در حال اجرا بر روی چه ناحیهای قرار دارند؟
الفTaskbar -
بMenu-
جStart -
دGadgets -
-381برای کدام یک از دالیل زیر تهیه نسخه پشتیبان ضروری است؟
الف -بروز مشکالت سخت افزاري
ب -از دست رفتن اطالعات
ج -اجراي کند برنامه ها
د -نصب ویروس یاب
-382برای تهیه نسخه پشتیبان از برنامه  .................استفاده می شود.
الفDisk Cleanup -
بScan Disk -
جBackup -
دCopy Disk-
-383کدامیک از نرم افزارهای زیر می تواند برای فشرده سازی استفاده شود؟
الفWordpad -
بNotpad -
جAcd See -
د Win Rar -و Win Zip
-384برای بستن برنامه های بدون پاسخ کافیست از ترکیب کلید های  ....................استفاده نماییم.
الفCtrl+alt -
بCtrl+alt+shift -
جCtrl+alt+delete -
دCtrl+shift-
 Hibernate-385یعنی.......
الف -بدون بستن محیط کاربر فعلی ،امکان ورود به ویندوز با نام کاربري دیگر فراهم می شود

ب -رایانه را قفل می کند.
ج -کلیه برنامه هاي باز را میبندد و به کار ویندوز خاتمه داده و رایانه را خاموش می کند.
د -کلیه برنامه هاي در حال اجرا را بر روي دیسک سخت ذخیره می کند و رایانه را خاموش می کند .در صورت روشن کردن
مجدد ،برنامه هاي باز قبلی را به همان حالت قبل نمایش می دهد.
-386گزینه  Sleepچه کاری انجام می دهد؟
الف -بدون بستن برنامه ها و پنجره ها وضعیت فعلی را در حافظه نگهداري می کند.
ب -ضمن بستن محیط کاربر فعلی ،امکان ورود به ویندوز با نام کاربري دیگر فراهم می شود
ج -رایانه را قفل می کند
د -کلیه برنامه هاي باز را میبندد و به کار ویندوز خاتمه داده و رایانه را خاموش می کند و مجددا راه اندازي می کند.
 Shut down-387چیست؟
الف -بدون بستن برنامه ها و پنجره ها وضعیت فعلی را در حافظه نگهداري می کند.
ب -بدون بستن محیط کاربر فعلی ،امکان ورود به ویندوز با نام کاربري دیگر فراهم می شود
ج -رایانه را قفل می کند
د -کلیه برنامه هاي باز را میبندد و به کار ویندوز خاتمه داده و رایانه را خاموش می کند.
-388برای جابهجایی بین پنجره های باز از کلیدهای ......استفاده می کنیم.
الفAlt+f4 -
بCtrl+Esc -
جAlt+Tab -
دCtrl+Tab-
-389کدامیک از فرمتهای فایل زیر برای تصویر زمینه ویندوز قابل استفاده است؟
الفJPG -
بDocx -
جPdf -
دDat -
-390تم پیش فرض ویندوز کدام است؟
الفClassic Start Menu -
ب- Start menu
جWindows Style -
دDefaulte Style -
-391در کادر محاوره ای  personalizeبرای اینکه تصویر انتخاب شده برای زمینه ،کل صفحه را بپوشاند کدام
مورد را از فهرست باز شوی  Positionباید انتخاب نمود؟
الفStretch -
بTile -
جCenter -
دFill -
-392انتخاب کدام گزینه در تب  Viewاز کادر محاوره ای  Folder Optionباعث می شود تا فایلهای مخفی
مشاهده گردند؟
الفDo Not Show Hidden Or System Files -
بShow All Files -
جShow Hidden Files And Folder -

دHide File Extetion For Know File Types -
-393از کدام برگه در پنجره  Propertiesمی توان صفت یک پوشه ( )Attributesرا تغییر داد؟
الفSharring -
بGeneral -
جCustomize -
دHidden -
-394دوبار کلیک بر روی آیکن برنامه باعث  ................می شود .
الف -اجراي برنامه
ب -انتخاب برنامه
ج -باز شدن منوي میانبر
د -هیچ اتفاقی نمی افتد
-395به عمل حرکت دادن موس در حالی که دکمه سمت چپ آن فشرده است  ...........می گویند.
الف -کلیک ( )Click
ب -راست کلیک
ج -کشیدن ) ( Drag
د -دوبارکلیک ( ) Double
-396با انتخاب کدام یک از حاالت زیر کامپیوتر در حالت کم مصرف قرار میگیرد و مانیتور و دیسک سخت
خاموش می شوند؟
الفShut Down -
بSleep -
جRestarting MS-Dos Mode -
دRestart -
-397کدام یک از موارد زیر می تواند جزء خصوصیت فایلها باشد؟
الفArchive -
بRead Only -
جSystem -
دProperties -
-398کدام یک از موارد زیر در مورد میانبرها صحیح نیست؟
الف -جهت اجراي سریع برنامه ها استفاده می شوند.
ب -میانبرها داراي یک عالمت فلش می باشند.
ج -بعضی از برنامه هاي کار بردي پس از نصب یک میانبر در Desktopایجاد می نمایند.
د -با پاک شدن آن برنامه اصلی نیز پاک می شود.
 -399کدام یک از موارد زیر شامل مواردی مانند  Help-Favorites-View-Fileاست؟
الف -نوار عنوان ()Title Bar
ب -نوار منو () Menu
ج -نوار آدرس ()Address Bar
د -نوار ابزار ()Standard
-400برای بستن پنجره فعال از تر کیب کلید های ...............استفاده می شود؟
الفAlt+C -
بAlt+F4 -

جCtrl+C-
دAlt+Esc -
-401برای تغییر طرح زمینه ،ازکدام لینک در پنجره  Personalizeاستفاده می شود؟
الفScreen Saver -
بApperance -
جSetting -
دDesktop background -
-402با کدام ترکیب کلید می توان کل محتوای یک پوشه را انتخاب کرد؟
الفAlt+C-
بAlt+A -
جCtrl+A -
دShift+A-
-403برای اینکه طرح زمینه انتخاب شده در مرکز صفحه مانیتور را باشد باید  .............انتخاب نماییم.
الفTile -
بCenter -
ج- Stretch
دModify -
-404برای نمایش تمام پنجره ها در کنار هم از چپ به راست (بصورت عمودی) کدام روش مرتب سازی را باید
انتخاب نمود؟
الفShow Windows side by side -
ب- Cascade Windows
جShow Windows stacked -
دMinimal Windows -
-405انتخاب کدام گزینه کامپیوتر را در حالت آماده باش قرار می دهد؟
الفShut down -
بRestart -
جSwitch User -
دSleep -
-406برای مشاهده خواص درایو ها روی آیکن درایو کلیک راست نموده واز منوی باز شده گزینه...............را
انتخاب می کنیم.
الف- Label
بProperties -
جView-
دDetails -
-407حافظه موقت مجازی که اطالعات پس از کپی یا  Cutکردن داخل آن قرار می گیرد چه نام دارد؟
الفCopy-
بPaste -
جRom -
دClipboard -
-408برای تنظیم زمان و تاریخ سیستم کدام مسیر را انتخاب می کنید؟

الف -کلیک راست بر روي نوار کار و انتخابDate & Time
ب -کلیک راست بر روي صفحه  Desktopو انتخاب Date & Time
جStart/setting/Date&Time -
دControl Panel /Date &Time -
-409برای محافظت از صفحه نمایش از گزینه .................استفاده می کنیم.
الف- Desktop Background
بWindow color -
جScreen Saver -
دSound-
-410برای چاپ فایلها از ..............استفاده می کنیم.
الفFile/Print -
ب- Edit/Print
جInsert/Print -
دView/ Print -
-411کدام یک از گزینه های زیر جهت مرور محتویات پنجره های ویندوز مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف Scroll Bar -
بMenu Bar-
جTool Bar -
دStatus Bar -
-412جهت فرستادن یک میانبر روی  Desktopچگونه عمل می کنید؟
الف -راست کلیک روي آیکن و انتخاب گزینه  Send Toو سپس انتخاب گزینه )Desktop(Create Shortcut
ب -راست کلیک روي آیکن و انتخاب گزینه Send Toو سپس انتخاب گزینه Floppy
ج -راست کلیک روي آیکن و انتخاب گزینه  Send Toو سپس انتخاب گزینه Recipient Mail
د -راست کلیک روي آیکن و انتخاب گزینه  Send Toو سپس انتخاب گزینه Mail Recipient
-413جهت تغییر شکل آیکن  Computerکدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟
الفDisplay -
بScreen Saver -
جChange Desktop Icon -
د- Desktop background
-414کلید معادل فرمان کپی ...........می باشد.
الفCtrl+C -
ب- Ctrl+V
جCtrl+X -
دCtrl+A -
Task Bar-415به کدام قسمت ویندوز اطالق می گردد؟
الف -منو هاي اصلی پنجره
ب -نوار کار پایین Desktop
ج -نوار وضعیت
د -نوار مرورگر
-416اطالعات حذف شده در کجا نگه داری می شوند؟

الفDocument -
بMicrosoft Outlook -
جRecycle Bin -
دCotrol Panel-
-417پسوند (فرمت) فایلهای صوتی و عکس عبارت است از ( :ازچپ به راست )
الفWav-Mpb -
بDoc-Bmp -
جWav-Bmp -
دBmp-Doc-
-418کدامیک از دکمه های زیر در انتخاب آیتمهای پراکنده به ما کمک می کند؟
الفAlt -
بCtrl -
جInc -
دTab -
 "Reset"-419کردن همان .........است.
الف Turn Off -کردن است
ب -راه اندازي مجدد کامپیوتر
ج -بردن رایانه به حالت نیمهخاموش
د -حالت انتظار است
-420منظور از ( )Sceen Saverچیست ؟
الف -کاغذ دیواري
ب -صفحه نمایش ویندوز
ج -نمایش متحرک
د -محافظ صفحه نمایش

.

-421با ورود به چه پنجرهای می توانیم کلیه درایو ها را مشاهده و مدیریت کنیم؟
الفComputer -
بDocument -
جNetwork -
دDesktop -
-422پسوند (فرمت) فایلهای متنی چیست؟
الفTxt -
بWav -
جDocx -
دTxt & Docx -
-423جهت حذف یک فایل می توان ............
الف -بر روي آن کلیک و فرمان  View/Deleteرا اجرا نمود
ب -کلیک راست بر روي فایل مربوطه و از صفحه کلید و گزینه  Cutرا انتخاب نمود
ج -آن را گوشه اي از صفحه نمایش درگ نموده و در آنجا رها کرد
د -کلیک بر روي فایل مربوطه و از صفحه کلید گزینه  Deleteرا انتخاب نمود
-424فرمان  Renameچه عملی را انجام می دهد؟

الف -کپی کردن
ب -تعیین مسیر فایل
ج -بازیابی
د -نامگذاري مجدد فایل و پوشه ها
-425در محیط برنامه های کاربردی ویندوز چگونه می توانیم مطالب را درون یک فایل ذخیره سازیم؟
الفFile/Copy-
بEdit/Save -
جFile/Save -
دEdit/Exit -
-426کلیپ بورد چیست؟
الف -حافظه جانبی کامپیوتر
ب -بخشی از حافظه موقت کامپیوترکه داده ها بعد از کپی کردن درون آن قرار می گیرد
ج -حافظه دائمی کامپیوتر
د -بسته به مورد هر کدام از گزینه ها می تواند باشد
-427برای مشاهده ظرفیت یک فایل روی آن راست کلیک کرده و گزینه  ................را انتخاب میکنیم.
الفSize -
بProperties -
جCapacity -
دDetails -
-428در برنامه های ویرایشگر متن برای ایجاد سطر خالی بین دو سطر نوشته شده چه باید کرد؟
الف -کلید  Shiftرا در انتهاي سطر اول بزنیم
ب -با ماوس خط اول را بلوک کرده و  Enterرا بزنیم
ج -در انتهاي خط اول کلید  Deleteرا بزنیم
د -در انتهاي سطر اول یا ابتداي سطر دوم کلید  Enterرا بزنیم
-429کدام گزینه آیکن های درون پنجره را بر اساس تاریخ آخرین اصالح مرتب می کند؟
الفAuto Arrange -
بName -
جType -
دDate Modified -
-430جهت قراردادن سیستم در حالتی که برنامه ها باز بوده ولی سیستم به صورت موقت خاموش گردد ،چه
گزینه ای را انتخاب می کنید؟
الفTurn Off -
بStandby -
جSleep -
دHibernate -
-431کلید معادل فرمان انتقال ..............است.
الفCtrl+X -
بCtrl+V -
جCtrl+C -
دCtrl+A -

-432اگر محتویات پنجره در فضای پنجره جای نگیرد ،باعث ظاهر شدن .........می گردد.
الفStatus Bar -
بAddress Bar -
جToolbar -
دScrollbars -
-433در صورت عدم اطالع از مکان فایل ،میتوان به چه روشی آن را اجرا کرد؟
الف -استفاده از دکمه  Browseدر پنجره Run
ب -استفاده از Search
جMy Computer -
د -این کار عملی نیست
-434برای قرار دادن تصویر از نرم افزار های دیگر در محیط  Wordpadازکدام مسیر استفاده می کنیم؟
الفView/Object -
بEdit/Object -
جInsert/Object -
دFile/Object -
-435برای اینکه ارتباط کاربر فعلی با کامپیوتر قطع شود و کاربر دیگری وارد سیستم شود بهتر است از کدام
گزینه استفاده کنیم؟
الف -انتخاب Log Off
ب -انتخاب sleep
ج -انتخاب shut downاز پنجره Turn Off
دHibernate -
-436برای اجرای  Windows Explorerاز چه مسیری استفاده می کنیم ؟
الف -فقط پنجره Computer
ب -در همه پنجره هاي ویندوز قابل دسترسی است
ج -آیکن Windows Explorer
د -فقط از طریق درایو C
-437کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده گنجایش کل درایو در کادر محاوره ای Propertiesمربوط به
دیسک است؟
الفCapacity -
بType -
جFree Space -
دUsed Space -
-438با انتخاب کدام گزینه از پنجره  Findدر نرمافزار Word Padمیتوان در هنگام جستجو بین حروف بزرگ
و کوچک تفاوت قائل شد؟
الفBetween -
بAdvanced -
جCase Sensitive -
دDuring The Previous Day -
-439برای جستجوی فایل سهحرفی که با Mشروع شده و به  Sختم می شود ،در کادر جستجو چگونه باید تایپ
کرد؟

الف~S*M -
ب~M?S -
ج~S?M -
د~M*S -
-440از کادر محاوره ای تنظیمات نوار وظیفه انتخاب کدام گزینه باعث قفل شدن نوار وظیفه می گردد؟
الفShow Quick Launch -
بLock the taskbar -
جAuto Hide The Task Bar -
دHide Inactive icon -
-441هنگام نصب برنامه ها ،آیکن میانبر آنها معموال در کدام منو قرار می گیرد؟
الف -منوي Accessories
بAll Program -
ج -منوي  Systemاز منوي Accessories
دFile -
-442کدامیک از گزینه ها در نرم افزار  Paintجهت تغییر حاشیه ها ،نوع کاغذ و تعیین اندازه کاغذ و نوع کاغذ
بکار می رود؟
الفPage Setup -
بSave As -
جPrint Preview -
دOpen -
-443برای اینکه آیکن ها بر اساس نوع آنها مرتب شوند ،کدام مورد را از زیر منوی  Sortانتخاب می کنیم؟
الفBy Name -
بBy Data -
جBy Item Type -
دAuto Arrange -
-444به منظور تنظیم صدا کدام گزینه صحیح است؟
الف-کلیک بر روي آیکن صدا بر روي نوار کار
بAll Program/Accessories/sound recorder -
جComputer -
دSetting -
-445کدام گزینه باعث نمایش یا عدم نمایش آیکنها در میز کار می شود؟
الفAuto Arrange-
بAlign To Grid -
جDate Modified -
دShow Desktop Icon -
-446به منظور سفارشی کردن منوی  Startگزینه ..........استفاده می شود.
الف -راست کلیک روي میزکار Taskbar &start menu Properties/
بStart/Properties -
جComputer -
د -کلیک راست روي  Desktopو انتخاب Properties

-447برای اینکه پنجره های فعال بسته نشوند و بخواهیم به  Userدیگری منتقل شویم کدام گزینه را باید
انتخاب کنیم؟
الفStandby -
بLog Off -
جSwitch User -
دRestart -
-448برای اینکه تصویر زمینه به صورت کاشی کاری در  Desktopقرار گیرد گزینه .........را انتخاب می کنیم.
الفTile -
بStretch -
جCenter -
دPosition -
-449برای اضافه کردن یک زبان دیگر به سیستم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفLanguage\ Add Language Control Panel \ Region And -
بSetting\Control Panel \mouse -
جControl Panel \power option -
دSetting\Keyboard \ Language -
-450برای تعیین نحوه نمایش فایلها از کدام گزینه نوار ابزار استفاده می کنیم؟
الفForward -
بBack -
جView -
دAddress -
-451فرمان  cutعمل  ................را انجام می دهد.
الف -کپی کردن
ب -انتقال دادن
ج -فراخوانی از حافظه
د -پاک کردن
-452در  Windowsکدام نرم افزار قابلیت ایجاد فایل را ندارد؟
الفnotepad -
بWord Pad -
جPaint -
دCalculator -
-453پنجره مخصوص نصب  Printerاز کدام طریق باز می شود؟
الفComputer\ Faxes -
بComputer \Printer -
جDocument \Printers -
دControl Panel \Devices And Printers -
 -454تفاوت دکمه های  OKو  Applyدر چیست؟
الف Ok -تغییرات انجام شده را ثبت می کند ولی  Applyباعث لغو آن تغییرات می شود.
ب Ok -تغییرات را ثبت کرده و بالفاصله پنجره بسته می شود ولی  Applyتغییرات را ثبت ولی پنجره را نمی بندد.
جOk -تغییرات را ثبت کرده و پنجره را باز نگه می دارد ولی  Applyتغییرات را ثبت و پنجره را می بندد.

د -هر دو یک عمل را انجام می دهند.
-455برای اضافه نمودن سخت افزار جدید از گزینه..........استفاده می شود.
الفControl Panel \Devices And Printers -
بAdd\Remove Program -
جFolder Option -
د -پنجره  Control Panelو گزینهAdd Hardware
-456ویندوز ماهیت چند وظیفه ای دارد به چه معناست؟
الف -نمی تواند تعداد زیادي برنامه را اجرا کند
ب -می تواند تعداد زیادي برنامه را همزمان اجرا کند.
ج -می تواند وظایف متعدد را در حافظه براي مدت زمان طوالنی ذخیره کند
د -فقط می تواند چند برنامه متنی با هم اجرا کند
-457جهت جابهجایی بین پنجره های باز از ترکیب کلیدهای  ..........................استفاده می شود.
الفAlt + Esc-
بCtrl + Z -
جAlt + Tab -
دCtrl + V -
-458برای جستجوی فایلی که پنج حرفی بوده و با  Mشروع می شود و به  Sختم می شود در کادر جستجو
چگونه باید تایپ نمود؟
الفS*M -
ب)M(S -
جM?S -
د~M???S -
-459کلید های میانبر فرمان  Copyو Pasteکدام است؟
الفCtrl + Y ،Ctrl + A -
بCtrl + E ،Ctrl + Y -
جCtrl C ،Ctrl +V -
دCtrl + V ،Ctrl + A -
-460اگر بر روی یک آیکن چپ کلیک را نگه داشته و آن را به سمت دلخواه خود بکشیم و سپس رها کنیم چه
عملی انجام داده ایم؟
الفDrag and Drop -
بDouble click -
جRight click -
دClick -
-461برای جابجایی پنجره در میزکار از گزینه  ......از منوی کنترل پنجره استفاده می نماییم.
الفSize-
بMove -
جClose -
دRestore -
-462برای جستجوی فایلی صوتی کدام مورد را در برنامه  Searchباید تایپ نمود؟
الف*.music -

ب*.txt -
ج*.mp3 -
د*.jpg -
-463جهت جستجوی فایلهایی که در ماه گذشته تغییر یافته ،ایجاد شده و یا قابل دسترسی بوده اند از گزینه
.......استفاده می نماییم؟
الفYesterday-
بLast Month -
جThis Month -
دLast Week -
-464برای اینکه اطالعات حذف شده در  Recycle Binقرار نگیرد ....................
الف -در موقع حذف کلید  Ctrlرا پایین نگه می داریم
ب -در موقع حذف کلید  Altرا پایین نگه می داریم
ج -در موقع حذف کلید  Shiftرا پایین نگه می داریم .
د -امکان پذیر نیست
-465در پنجره  Taskbar Propertiesبرای اینکه نوار وظیفه اتوماتیک آشکارومخفی گردد کدام گزینه را باید
انتخاب نمود؟
الفKeep the taskbar on top of other windows -
بAuto hide the taskbar -
جShow Quick launch -
دShow the clock -
-466کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟
الف Lock the taskbar -نوار کار ویندوز را قفل می کند
ب -پوشه  Windowsاز پوشه هاي اصلی سیستم است
ج -برنامه ي نقاشی Paintجزو برنامه هاي فرعی یا جانبی ویندوز می باشد
د Lock the taskbar -نوار کار ویندوز را مخفی می کند
 ...............-467برنامه های کوچکی هستند که عمال به برنامه اجرایی و یا نواحی سیستمی دیسک متصل شده و
بر روی آنها اثرات نامطلوب می گذارند.
الف -برنامه هاي اجرایی
ب -ویروس ها
ج -فایلهایی با پسوند Bin
د -فایلهایی با پسوند Com
-468یکی از راههای موثر جلوگیری از ورود ویروس به سیستم کدام است؟
الف -استفاده از ویروس یاب به روز
ب -حذف فایلهاي مشکوک
ج -اجراي برنامه هاي ضد ویروس هر ساعت یکبار
د -فرمت کردن درایو مشکوک
-469توسط کدامیک از روشهای زیر می توان به پنجره Control Panelدسترسی پیدا کرد؟
الفStart Menu -
بTask Bar -
جAlways On Top -

دAuto Hide -
-470در کادر محاوره ای  Task Bar and Star Menu Propertiesاز طریق کدام گزینه نوار ابزار را جابجا
می کنیم؟
الفToolbars -
بTaskbar Location on Screen -
جAuto Hide The Task Bar -
دUnlock the Taskbar -
-471هنگام نصب برنامه ها ،آیکن میانبر آنها معموال در کدام منو قرار می گیرد؟
الف -منوي  Fileاز پنجره Document
ب -منوي All Program
ج -منوي  System Toolsاز پنجره Computer
د -پنجره Computer
-472انتخاب کدام یک از گزینه های زیر باعث نوشته شدن متنی به صورت زیر خط دار می شود؟
الفItalic -
بUnderline -
جBold -
دSuper Scribe -
 -473برای اعمال تنظیمات صفحه کلید از چه مسیری اقدام میکنیم؟
الف -از پنجره  Control Panelانتخاب Keyboard
ب -از پنجره  Computerانتخاب Keyboard
ج -از پنجره  Control Panelانتخاب Keyboard And Mouse
د -از پنجره  Computerانتخاب Keyboard And Mouse
 -474وضوح صفحه نمایش ( )Screen Resolutionچیست؟
الف -میزان حافظه کارت گرافیک
ب -میزان تراکم پیکسل هاي صفحه نمایش
ج -اندازه مانیتور
د -شفافیت صفحه نمایش
-475جهت ذخیره کردن یک متن با نام جدید چگونه عمل می نماییم؟
الف -از فرمان  save asدر منوي File
ب -از فرمان  saveازمنوي File
ج -از فرمان  Fontدر منوي Format
د -از فرمان  saveدر منوي Edit
-476اکثر تنظیمات سیستم از طریق پنجره  ..........قابل انجام است.
الفComputer -
بControl Panel -
جDocument -
دStart -
-477کدام گزینه جهت نمایش آیکن ها با جزئیات بکار می رود؟
الفDetails -
بSmall -

جTile -
دLarge -
-478کدام یک از جمالت زیر صحیح نیست؟
الف -پوشه ها نمی توانند پسوند داشته باشند
ب -فایل ها بدون پسوند هستند
ج -گاهی به فایل  Documentهم می گویند
د -پوشه همان فولدر است
-479اگر بخواهیم نامه رسیده را برای دیگران ارسال کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفReply -
بReply To All -
ج -فرمان Forward
د -فرمان Forward To All
-480هدف : Add To Favorites
الف -جهت کپی فایلهاي اطالعاتی
ب -جهت نگهداري (ذخیره)صفحات Web
ج -جهت کپی فهرستهاي اطالعاتی
د -اضافه کردن به لیست سایت هاي مورد عالقه
-481برای ذخیره کردن یک صفحه وب از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الف- File/Save As
بEdit/Save Picture As -
جFile/Save -
دFile/Save As Picture -
-482پیغامهای دریافت شده در  Outlook Expressدر کدام پوشه قرار دارند؟
الفOutbox -
بINBOX -
جSent -
دDraft -
-483برای برقراری اینترنت کدام تجهیزات الزم نیست ؟
الف -مودم
ب -خط تلفن
ج -کد اشتراک استفاده از اینترنت
د -کارت صدا
-484پسوند یک سایت آموزشی کدام است ؟
الفEdu -
بNet -
جMit -
دCom -
-485برای بروز رسانی صفحه وب از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفBack -
بForward -

جRefresh -
دHome -
-486در آدرس  ، Http://Www.Yahoo.Comعبارت  Httpمعرف چیست ؟
الفSecond Level Damain -
بTop Level Domaim -
ج -پروتکل
د -نام صفحه وب که باید توسط مرورگر نشان داده شود
-487کدام یک از دامنه های زیر معرف سازمان دولتی است ؟
الفCom -
بEdu -
جGov -
دOrg -
-488کلیک بر روی کدام دکمه  IEفهرستی ازتمام سایتهایی راکه در روزهای اخیرمشاهده کرده اید نشان می
دهد؟
الفSearch -
بFavorites -
جMail -
دHistory -
-489برای ذخیره تنها متن های وب کدام نوع ذخیره سازی را باید انتخاب کرد ؟
الفweb Page , Complete -
بWeb Art -
جWeb Page , Html only -
دTxt File -
-490در کادر محاوره ای  Internet Optionکلیک بر روی دکمه  Use Currentدر بخش  Generalچه
عملی انجام می شود؟
الف -آدرس صفحه جاري را به عنوان صفحه  Home Pageدرنظر می گیرد .
ب -صفحه وبی که در هنگام نصب  Ieبعنوان  Home Pageقرار داده شده است را به عنوان Home Pageقرار می دهد .
ج Blank -را صفحه وب خانگی قرار می دهد .
د -آدرس صفحه پیش فرض را به عنوان صفحه  Home Pageدرنظر می گیرد .
-491برای برگشتن به صفحه قبلی مالحظه شده بر روی کدام دکمه باید کلیک کرد ؟
الفRefresh -
بForward -
جBack -
دHome -
-492اگر بخواهیم باز شدن صفحه ای را در  IEمتوقف کنیم چه دکمه ای را از نوار ابزار کلیک می کنیم ؟
الفStop -
بRefresh -
جEnd -
دBack -
-493موتور جستجویی که واژه مورد جستجوی شما را در چند موتور جستجو قرار می دهد و نتایج جستجوی

آنها را برای شما لیست می کنند چه نامیده می شوند ؟
الفDirectionary Sites -
بSearch Engines -
جMeta Search Engines -
دSearch Dictionary -
-494کدام یک از نرم افزارهای زیر مرورگر صفحات وب است ؟
الفInternet Explorer -
بAdd To Favorites -
جCreat In -
دPut In -
-495به سرویس شبکه که امکان ارسال و دریافت نامه را میسر می کند چه گفته می شود ؟
الفE-Marketing -
بE-Commerece -
جE-Mail -
دE-Banking -
-496به فرآیندی که فایلی را از اینترنت بر روی کامپیوترخود قرار می دهیم چه می گویند ؟
الفDownload -
بUpload -
جUpgrade -
دTurboload -
-497جهت انصراف از بازدید یک وبسایت در خواست شده از کدام کلید استفاده می کنیم ؟
الفHistory -
بBack -
جStop -
دHome -
-498برای حذف سوابق صفحات ویزیت شده از کدام دکمه استفاده می کنیم ؟
الفClear Address -
بClear History -
جClear Favorites -
دClear Cookie -
-499برای فراخوانی مجدد صفحه وب کنونی از کدام دکمه استفاده می کنیم ؟
الفHistory -
بRefresh -
جFavorites -
دSearch -
-500دکمه  ............به منظور صرف نظر نمودن از انتقال کامل صفحه وب به کامپیوتر شما می باشد ؟
الفStop -
بBack -
جForward -
دHome -

-501درپنجره  Internetانتخاب کدام گزینه ها موجب می شود صفحه خانگی یک صفحه خالی باشد ؟
الفClear History -
بUse Blank -
جUse Default -
دUse Current -
-502توسط کدام گزینه می توانیم کلیه صفحات وب سایت های مشاهده شده قبلی را مشاهده نماییم ؟
الفHome -
بBack -
جForward -
دHistory -
-503کدام یک از نرم افزارهای زیر برای کار با اینترنت الزم است ؟
الفInternet Explorer -
بWindows Explorer -
جDocuments -
دControl Panel -
-504کدام یک از گزینه های زیر به معنی قطع ارتباط با اینترنت می باشد ؟
الفDisconnect -
بConnect -
جStop -
دShut Down -
-505شرکتی که در مقابل دریافت وجه امکان دست یابی به اینترنت را برای مشترکانش فراهم می کند ................
نام دارد؟
الفURL -
بServer -
جFIP -
دISP -
-506نوار Historyچه چیزی را نشان می دهد ؟
الف -گزینه هاي رسانه ()Media
ب -آدرس وب ذخیره شده
ج -آیتمهاي جستجو ()Search
د -وب سایتهایی که قبال بازدید شده اند
-507نام سایتی که وارد آن شده ایم در کجا مشاهده می شود؟
الف -در  Downloadsمشاهده می شود
ب -در  Home pageمشاهده می شود
ج -در  Bookmarksمشاهده می شود
د -در نوار آدرس مرورگر مشاهده می شود
-508کدام یک از دامنه های زیر آموزشی بودن سایت را نشان می دهد ؟
الفNet -
بOrg -
جMil -

دEdu -
-509جهت مشخص نمودن سایت های تجاری ،کمپانی ،موسسات وسازمانهای تجاری ازدامنه با نام  .......استفاده
میکنیم؟
الفGov -
بCom -
جNet -
دEnd -
-510کدامیک از مزایای پست الکترونیکی نمی باشد ؟
الف -گیرنده پیغام حتما در حال ارسال نامه باید در مقصد حضور داشته باشد .
ب -ارسال فایلهاي صوتی ،تصویري به همراه نامه هاي الکترونیکی امکان پذیر است .
ج -از نظر اقتصادي نسبت به سرویس دهنده هاي دیگر ارزانتر می باشد .
د -سرعت باال و ضریب اطمینان از انتقال پیام به صندوق پستی طرف مقابل.
-511فشردن کدام یک ازکلیدهای ترکیبی زیرقسمتهای مورد نیاز یک آدرس اینترنتی با پسوند COMرا بجز
نام آدرس اضافه می نماید؟
الفAlt + Home -
بAlt + Eter -
جCtrl + Enter -
دHome -
-512در آدرس پست الکترونیکی نام کاربری و نام سرویس دهنده توسط عالمت  ......از هم جدا شده است
الف! -
ب)( -
ج -اسلش
د@ -
-513کدامیک از موارد زیر جزء احتماالت عدم دسترسی به یک وب سایت نیست ؟
الف -اینترنت  ISPاز کار افتاده باشد .
ب -وب سایت دچار مشکل شده باشد .
ج -اشتراک اینترنت به پایان رسیده باشد .
د -داشتن تصاویر بیش از حد در وب سایت
-514عملیات بروز رسانی یک صفحه وب مشاهده شده توسط چه ابزاری امکان پذیر است ؟
الف -دکمه  Backدر نوار ابزار
ب -دکمه  Historyدر نوار ابزار
ج -کلید F9
دF5 -
-515زبان استاندارد طراحی صفحات کدام یک از موارد زیر است ؟
الفHyper Language -
بHtml -
جHttp -
دword -
-516برای انجام عمل جستجو در اینترنت توسط  IEاز کدام سایتها نمی توان استفاده کرد ؟
الفYahoo -

بGoogel -
جMsn -
دBlogfa -
-517برای برقراری ارتباط با اینترنت خط تلفن به کدام قسمت کامپیوتر متصل می شود ؟
الف -مودم
ب -کارت شبکه
ج -کارت گرافیک
د -کارت صدا
-518کار کدام دستگاه به این صورت است:
کاغذي که وارد دستگاه می شود ابتدا اسکن شده و بعد از طریق خط تلفن ارسال می شود
الف -تلکس
بISDN -
ج -مودم
د -فاکس
-519کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟
الف -مودم سیگنالهاي دیجیتال یک کامپیوتر را به سیگنالهاي آنالوگ یا بالعکس تبدیل می کند.
ب -اینترانت  ،یک شبکه جهانی می باشد.
ج -اینترنت  ،متشکل از میلیونها کامپیوتر  ،کابل  ،مسیریاب  ،سخت افزار و نرم افزارهاي مختلف می باشد که به هم پیوسته
است.
د -اینترانت شبکه خصوصی است که بر اساس قوانین وپروتکل هاي اینترنت ایجاد می شود ولی به اینترنت متصل نیست.
-520اگر پیوند دو صفحه وب از طریق تصویر یا یک صدا باشد به این پیوند  ..........می گویند؟
الفHyper Text -
بHyper Media -
جHyper Link -
دHyper Sound & Image -
-521برای ارسال پاسخ نامه به همه گیرندگان نامه اصلی بر روی کدام دکمه از نوار ابزارکلیک می نمایید؟
الفsend -
بReply -
جReply All -
دForward -
-522برای ارسال نامه آدرس گیرنده های اضافی (کپی) درکدام قسمت مشخص می شود؟
الف- To
بFrom -
جCC -
دBCC -
براي ارسال رونوشت یک نامه به فرستنده دیگر به طوریکه گیرنده اصلی از موضوع نامه مطلع شود ،آدرس آن را در کدام
قسمت وارد می کنید؟
الفTo -
بCC -
جFrom -

دBCC -
-523کدام عالمت در کنار نامه هایی که با اولویت باال ارسال بشه ظاهرمی گردد؟
الف -؟
ب)( -
ج! -
د* -
-524کلیه نامه هایی که به آدرس شما ارسال می گردد در کدام پوشه ذخیره می شود؟
الفOutbox -
بInbox -
جsent Items -
دDrafts -
-525برای ذخیره آدرس و مشخصات افراد از ……استفاده می شود؟
الفAddress Book -
بMail Box -
جSent Items -
دInbox -
-526در اصل پست الکترونیک نوعی تبادل  ....ازطریق رایانه و اینترنت است.
الف -انسان
ب -ماشین
ج -نامه
د -فرستنده
-527اگرادرس یک پست الکترونیک رااشتباه بنویسیم چه اتفاقی می افتد؟
الف -نامه باپیام مناسب برگشت داده می شود
ب -بدون هیچ اتفاق خاصی نامه ازبین می رود
ج -مانند نامه هاي معمولی یکباربرگشت داده می شودولی بدون پیام
د -درپوشه  out itemقرارمی گیرد
-528به منظورساخت پست الکترونیک درسایت یاهو ازکدام گزینه استفاده می شود؟
الفSign out -
بCheck mail -
جCreate new account -
دReceive -
-529کدام جمله درست است؟
الف -پسورد براي آدرس ایمیل منحصربه فرد باشد
ب -یک آدرس پست الکترونیک منحصربه فرداست
ج -هیچ سایتی نمی تواند براي کارخود آدرس ایمیل ایجاد کند
د -هیچ سایتی امکان ایجاد ایمیل رایگان رانمی دهد
-530نامه هایی که به هردلیلی به مقصدارسال نشده اند دارای چه عنوانی هستند؟
الفRe notice -
بReturn to back -
جFailure notice -

دFailure back -
-531پیغام های ناخواسته درصندوق پستی به چه نامی مشهورند؟
الفNoise -
بSpam -
جvirus -
دe-mail -
-532پوشهoutboxشامل...........است.
الف -لیست نامه هاي دریافت شده است
ب -لیست نامه هاي است که هنوز فرایند ارسال انها تکمیل نشده است
ج -لیست نامه هاي حذف شده است
د -لیست نامه هاي ارسال شده است
-533یک نسخه ازنامه های ارسالی به عنوان بایگانی درکدامیک ازپوشه های زیرذخیره می شود؟
الفSent item -
بOut box -
جinbox -
دdraft -
-534برای آنکه رونوشت یک نامه ازسایر گیرندگان پوشیده بماندکدام گزینه را انتخاب می کنید؟
الف -آدرس ان رادرقسمتccواردمی کنیم
ب -آدرس آن رادرقسمتbccواردمی کنیم
ج -ادرس ان رادرقسمتtoواردمیکنیم
د -ادرس ان رادرقسمتfromوارد می کنیم
-535کدام برنامه زیر می توان بدون اتصال به اینترنت نامه های خود را در آن نوشت ؟
الفyahoo -
بGoogle -
جOutlook Express -
دmsn -
Re-536درsubjectچه معنایی دارد؟
الف -نامه هاي مشکوک بااین عالمت مشخص می شوند
ب -این عالمت براي ادرس هایی که دردفترچه ادرس نیستند می اید
ج -این عالمت زمانی ظاهر می شود که بخواهیم پاسخ نامه اي را بدهیم
د -این عالمت براي ادرس هایی که دردفترچه ادرس هستند می اید
-537اگر بخواهیم نامه دریافت شده را برای افراد دیگری بفرستیم از کدام دکمه استفاده می کنیم ؟
الفForward -
بWork offline -
جReply -
دSend -
-538بعدازاتمام کار با ایمیل برای بستن صندوق پستی حتما باید گزینه .........رابزنید؟
الفsign in -
بsign out -
جsign up -

دLog out -
-539نامه های نیمه تمام یا ناقص در کدام فولدر نگه داری می شود؟
الفdraft -
بtrash -
جinbox -
دSend -
-540کادر  bccدر پنجره (create mailرایا نامه )به چه منظوری به کار می رود؟
الف -آدرس پست الکترونیکی گیرنده اصلی نامه
ب -براي فرستادن رونوشت نامه به صورت محرمانه
ج -براي ارسال رونوشت نامه
د -براي ارسال نامه در اولویت
-541هر نامه می تواند توسط شما نشانه گذاری شود (برای یادآوری) که درپنجره لیست نامه ها
باعالمت.....مشخص می شود
الف -پرچم
ب -تعجب
ج -سوال
د -گیره
-542اگر نامه ای ازپوشه ی  delete itemحذف کنیم آن نامه.................................
الف -قابل بازیابی نیست
ب -قابل بازیابی است
ج -قابل خواندن است
د -قابل حذف نیست
-543کدام فرمان برای ارجاع پیام دریافت شده به همراه برخی توضیحات به شخص ثالث قابل استفاده است ؟
الفReply -
بReply To All -
ج -فرمان Forward
د -فرمان Forward To All
-544صفحه ای که در هنگام اجرای  IEبه طور اتوماتیک نمایش داده می شود .......نام دارد
الفHome Page -
بStart Up Page -
جLast Page -
دFinal Page -
-545کدام یک از نرم افزارهای زیر برای کار با اینترنت الزم است ؟
الفInternet Explorer -
بWindows Explorer -
جDocuments -
دControl Panel -
-546نوار Historyچه چیزی را نشان می دهد ؟
الف -گزینه هاي رسانه ()Media
ب -آدرس وب ذخیره شده

ج -آیتمهاي جستجو ()Search
د -وب سایتهایی که قبال بازدید شده اند
-547جهت مشاهده مجدد صفحات وب ویزیت شده در هفته پیش از چه دکمه ای استفاده می کنیم ؟
الفHistory -
بBack -
جFavorites -
دHome -
-548آدرس یک سایت از چندین بخش مجزا تشکیل شده است و هر بخش توسط عالمت  ......ازدیگری جدا
شده است؟
الف! -
ب)( -
ج -اسلش
د. -
-549کدام یک از دستگاه زیر ترکیبی از مودم و دستگاه اسکنر می باشد ؟
الف -تلکس
بISDN -
ج -مودم
د -فاکس
-550در هنگام ارسال نامه ،آدرس گیرنده رادرکدام قسمت مشخص می شود؟
الفTo -
بFrom -
جC -
دBcc -
-551برای ارسال نامه آدرس گیرنده های اضافی درکدام قسمت مشخص می شود؟
الفTo -
بFrom -
جCC -
دBCC -
-552نامه های پیش نویس درکدام پوشه قرار می گیرد؟
الفInbox -
بOut box -
جSent items -
دDraft -
-553ارسال فایل ضمیمه دارای محدودیت...........................است.
الف -حجم فایل ارسالی
ب -زمانی
ج -مکانی
د -سرعت ارسال
-554کدام یک از گزینه های زیر ازویژگیهای پست الکترونیک نمی باشد؟
الف -یک نامه الکترونیکی می توان شامل یک متن تا تصویر و فایل صوتی و ......باشد.

ب -هنگام ارسال پست الکترونیکی شخص گیرنده اي حضورد اشته باشند.
ج -ارسال و دریافت نامه از یک نرم افزار پست الکترونیکی استفاه کنیم.
د -ارسال نامه به صورت الکترونیکی ارزان و به صرفه است.
-555بعدازاتمام کار با ایمیل برای بستن صندوق پستی حتما باید گزینه .........رابزنید؟
الفsign in -
بsign out -
جsign up -
دLog out -
-556نامه های نیمه تمام یا ناقص در کدام فولدر نگه داری می شود؟
الفdraft -
بtrash -
جinbox -
دSend -
-557برای ایجاد یک نامه در برنامه  Outlook Expressکدامیک از مسیرهای زیر را باید طی کنیم؟
الف -کلیک بر روي نوار ابزار create mail
بedit/new/mail message -
جfile/message/new message -
دEdit -
-558کادر  bccدر پنجره (create mailیا نامه) به چه منظوری به کار می رود؟
الف -آدرس پست الکترونیکی گیرنده اصلی نامه
ب -براي فرستادن رونوشت نامه به صورت محرمانه
ج -براي ارسال رونوشت نامه
د -براي ارسال نامه در اولویت
-559برای فرستان ضمیمه یا پیوست به همراه نامه از دکمه ی...........در نوار ابزار استاندارد پنجره نامه می توان
استفاده کرد.
الفAttach -
بcheck -
جspelling -
دPriority -
-560برای بازکردن کتابچه آدرس کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفView/Address -
بTools/Address book -
جEdit/Message -
دTools/Replay -
-561پرتکلImapبرای چه منظوری استفاده می شود؟
الف -ارسال ایمیل
ب -دریافت ایمیل
ج -ارسال ودریافت ایمیل
د -دریافت فایل
-562اگرنامه ای ازپوشه ی delete itemحذف کنیم ان نامه.................................

الف -قابل بازیابی نیست
ب -قابل بازیابی است
ج -قابل خواندن است
د -قابل حذف نیست
-563برای حذف نامه ها می توانیدازچه کلیدی درصفحه کلید استفاده کنید؟
الفCntrl+f1 -
بDelete -
جSpace -
دCtrl+shift -
-564هرفایل ارائه مطلب از چندین صفحه تشکیل شده است که به هر یک از این صفحات .......می گویند.
الف -الیه
ب -اسالید
ج -سند
د -کاربرگ
-565هرفایل ارائه مطلب حداقل.......اسالید دارد.
الف2 -
ب3 -
ج1 -
د4 -
-566باالترین نوار در نرم افزار نوار..........است که مشخصات و نوع فایل را نشان می دهد.
الف -نوار آدرس
ب -نوار عنوان
ج -ریبون
د -نوار ابزار دسترسی سریع
-567با کلیک بر روی این دکمه منوی نرم افزار باز می شود که به وسیله آن می توان به امکانات الزم برای
مدیریت فایل ها دسترسی پیدا کرد.
الفOffice -
بFile -
جHome -
دOptions -
-568این نوار ابزار شامل دستورات پرکاربرد نرم افزارPower Pointاست.
الف -نوار عنوان
ب -نوار ابزار دسترسی سریع
ج -ریبون
د -دکمه هاي کنترلی
-569ریبون شامل تعدادی...........است که در هر یک از آنها تعدادی ابزار مرتبط به هم دسته بندی شده اند.
الفTab -
بGroup -
جTools -
دSlide -

-570از این نوار برای بستن وکوچک کردن نرم افزار استفاده می شود.
الف -نوار پیمایش
ب -نوار ابزار دسترسی سریع
ج -دکمه هاي کنترلی
د -ناحیه ویرایش اسالید
-571با استفاده از..........می توانیم اسالید ها در زمانی که محتوای آن بزرگتر از اندازه ی پنجره است در راستای
عمودی و افقی پیمایش کنیم.
الف -نوارهاي پیمایش
ب -نوار عنوان
ج -ناحیه ویرایش اسالید
د -نوار وضعیت
-572در کدام ناحیه از اسالید فعال می توانیم آن را اصالح کنیم؟
الف -ناحیه اضافه کردن نکات گوینده
ب -ناحیه ویرایش اسالید
ج -فضاي کاري نرم افزار
د -لیست اسالید ها
..........-573به صورت عمودی در سمت چپ یا راست پنجره ی نرم افزار  power pointقرار دارد .و لیستی از
اسالید ها ی موجود در فایل ارائه مطلب را نشان می دهد.
الف -نواراسالید
ب -نوار پیمایش
ج -ناحیه ویرایش اسالید
د -نوار وضعیت
-574از ابزار..........برای بزرگنمایی یا کوچک نمائی اسالید استفاده می شود.
الفZoom -
بUndo -
جRedo -
دSave -
-575ابزارهای..........و..........برای بازگشت به اسالید قبل ورفتن به اسالید بعدی استفاده می شود.
الفNext Slide -
بPrevious slide -
جComments -
د Next slide -و previous slide
-576از ابزار  commentsبرای ایجاد..........در قسمت های مختلف  slideاستفاده می شود؟
الف -یاداشت
ب -فرمول نویسی
ج -پاورقی
د -ویرایش اسالید
-577از نمای ..........برای جابجایی و مدیریت کردن اسالید ها در  power pointاستفاده می شود.
الفSlide Sorter -
بNormal -

جReading view -
دSlide show -
-578از نمای  .................در نرم افزار می توان برای نمایش اسالید های طراحی شده به شرکت کنندگان در جلسه
استفاده کرد.
الفSlide Sorter -
بNormal -
جReading view -
دSlide show -
-579از نمای........برای خواندن  slideهای طراحی شده می توان استفاده کرد.
الفNormal -
بSlide show -
جReading view -
دSlide sorter -
-580برای باز کردن منوی  fileاز چه کلید های ترکیبی استفاده می شود؟
الفAlt +f -
بAlt +f1 -
جCtrl +f -
دShift +f -
-581از کدام یک از گزینه های زیر برای ذخیره کردن فایل ارائه مطلب استفاده نمی شود؟
الف -از دکمه ي  Fileو انتخاب گزینه Save
ب -استفاده از گزینه Saveاز نوار دسترسی سریع
ج -استفاده از کلید هاي ترکیبی Ctrl+ S
د -از ریبون Homeگزینه Save
-582برای تغییر نام کاربر استفاده کننده از نرم افزار ،عملیات  .......را انجام می دهیم؟
الف -از منو دکمه  fileگزینه  optionsو قسمت  Generalگزینه User name
ب -از منو دکمه  fileگزینه  optionsو قسمت  proofingگزینه User name
ج -از منو دکمه  fileگزینه  optionsو قسمت  Advancedگزینه User name
د -از منو دکمه  fileگزینه  optionsو قسمت  languageگزینه User name
-583کدام راه برای باز کردن یک فایل ارائه مطلب مناسب است؟
الف -از منو دکمه  fileگزینه open
ب -از منو دکمه  fileگزینه save
ج -از منو دکمه  fileگزینه New
د -از منو دکمه  fileگزینه shere
-584سریع ترین راه برای باز کردن یک فایل ارائه مطلب در نرم افزار  Power pointچیست؟
الفCtrl+s -
بCtrl+m -
جCtrl+o -
دCtrl+c -
-585جهت خروج از نرم افزار  Power point 2013کدام گزینه مناسب است؟
الف -کلید هاي ترکیبی Alt+F3

ب -دکمه  Fileگزینه Exit
ج -کلیدهاي ترکیبی Ctrl + W
د -کلیدهاي ترکیبی ALT + F4
-586برای ایجاد یک  Slideجدید به سربرگ ........وگروه ........گزینه .........را انتخاب می کنیم؟
الفHOME > SLIDE > NEW SLIDE -
بHOME > NEW > SLIDE -
جView > SLIDE > NEW SLIDE -
دDESIGN > NEW > NEW SLIDE -
-587سریع ترین راه برای ایجاد یک  slideفشردن چه کلیدهایی است؟
الفCTRL +N -
بALT +M -
جCTRL +M -
دSHIFT +M -
-588در چیدمان  slideاز .......به منظور ایجاد اسالید با قالب عنوان و زیر عنوان است استفاده می شود.
الفTITLE SLIDE -
بTITLE AND CONTENT -
جSELECTION HEADER -
دTITLE ONLY -
-589در چیدمان  slideها از چیدمان .......برای نگهداری عنوان و نگهداری محتوای غیرمتنی استفاده می شود؟
الفTitle slide -
بTitle and content -
جTitle only -
دSection heather -
-590در چیدمان  Slideها از چیدمان  .......برای نگهداری عنوان و نگهداری متن استفاده می شود؟
الفTitle slide -
بTitle and content -
جsection header -
دTwo content -
-591این چیدمان شامل یک نگهدارنده عنوان است و معموال برای اسالید شروع ارائه استفاده می شود.
الفTow content -
بComparison -
جTitle only -
دTitle slide -
-592این چیدمان شامل یک نگه دارنده عنوان ویک نگه دارنده متن ویک نگه دارنده غیر متنی است.
الفContent with caption -
بComparison -
جTitle only -
دTwo content -
-593این چیدمان شامل یک نگه دارنده تصویر یک نگه دارنده عنوان یک نگه دارنده متن است.
الفBlank -

بContent and caption -
جTitle only -
دPicture with caption -
-594این چیدمان شامل هیچ نگه دارنده ی نیست و می توانیم به صورت دلخواه طراحی کنیم.
الفTitle only -
بBlank -
جTitle slide -
دTwo content -
-595برای انتخاب چند اسالید از چه دکمه ای میتوان استفاده کرد؟
الف -براي انتخاب یک اسالید فقط باید بر روي آن در پنل اسالید کلیک می کنیم.
ب -براي انتخاب چند اسالید متوالی  CRTLرا نگهداشته و روي اولین و آخرین اسالید مورد نظر کلیک می کنیم.
ج -براي انتخاب چند اسالید غیر متوالی کلید  Shiftرا نگهداشته و روي اسالید هاي مورد نظر کلیک می کنیم.
د -براي انتخاب چند اسالید متوالی  Shiftرا نگهداشته و روي اولین و آخرین اسالید مورد نظر کلیک می کنیم.
-596کدام روش برای حذف یک اسالید مناسب است؟
الف -در پنل اسالید ها روي اسالید مورد نظر راست کلیک می کنیم و گزینه  Eraseرا می زنیم.
ب -در پنل اسالید ها روي اسالید مورد نظر کلیک می کنیم و دکمه  Endکیبورد را می فشاریم.
ج -در سربرگ  Homeو گروه  slideگزینه  Deleteرا می فشاریم.
د -در پنل اسالید ها روي اسالید مورد نظر کلیک می کنیم و دکمه  Deleteکیبورد را می فشاریم.
-597برای چسباندن اسالید یا اسالید های کپی و یا بریده شده کدام راه مناسب نیست؟
الف -راست کلیک در فضاي خالی اسالید ها در نماي  Normalیا  Slide sorterو زدن گزینه Paste
ب -رفتن به سر برگ  Homeگروه  clipboardو انتخاب گزینه Paste
ج -استفاده از کلید هاي ترکیبی ctrl+v
د -رفتن به سر برگ  Homeگروه  clipboardو انتخاب گزینه Replace
-598در صورتی که بخواهیم تم انتخابی را روی همه اسالید ها اعمال کنیم با راست کلیک بر روی تم مورد نظر
کدامگزینه مناسب است؟
الفApply to all slides -
بApply to selected -
جSet as default theme -
دAdd gallery to quick access toolbar -
-599در صورتی که بخواهیم تم های انتخابی را به عنوان تم پیش فرض تعیین کنیمکدام گزینه مناسب است؟
الفApply to all slide -
بApply to selected slides -
جSet as default theme -
دAdd gallery to quick access toolbar -
-600در صورتی که بخواهیم تم انتخاب شده فقط بر روی  Slideهای انتخابی اعمال شود کدام گزینه مناسب
است؟
الفApply to all slide -
بApply to selected slide -
جSet as default theme -
دAdd gallery to quick access toolbar -

-601در صورتی که بخواهیم گالری تم ها به نوار ابزار دسترسی سریع اضافه شود کدام گزینه را انتخاب می
کنیم؟
الفApply to all slide -
بApply to selected slide -
جAdd gallery to quick access toolbar -
دSet as default theme -
-602برای تغییر رنگ پس زمینه اسالید از سربرگ  .......گروه  .......و زیر گروه  .......را انتخاب می کنیم؟
الفDesign > Variants > Colors -
بDesign > Variants > background styles -
جDesign > Customize > format background -
دDesign > Themes -
-603در صورتی که بخواهیم رنگ پس زمینه با ترکیب دو رنگ متفاوت باشد گزینه  .......را در پنجره ی Format
 backgroundفعال می کنیم؟
الفSlide fill -
بGradient fill -
جPattern fill -
دPicture and texture fill -
-604از گزینه  Pattern fillدر پنجره ی  Format backgroundچه زمانی استفاده می شود؟
الف -براي استفاده از تک رنگ براي رنگ پس زمینه
ب -براي استفاده از الگوهاي خاص نرم افزار در رنگ پس زمینه
ج -براي ترکیب دو رنگ متفاوت براي رنگ پس زمینه
د -براي استفاده از تصویر و فایل دلخواه به عنوان پس زمینه
-605خاصیت  Transparencyدر پنجره ی  Format backgroundبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -تغییر مکان پس زمینه
ب -تغییر شفافیت پس زمینه
ج -تغییر رنگ پس زمینه
د -تغییر ابعاد پس زمینه
-606در طراحی اسالید اصلی در ابزار  Slide masterمی توانیم.........
الف -نماي ظاهري ،موقعیت عناصر و پس زمینه اسالید ها ي فایل ارائه مطلب را مشخص کنیم.
ب -براي طراحی الگوي نسخه چاپی اسالید هاي فایل ارائه مطلب براي حاضرین در جلسه به کار می رود.
ج -براي تعیین نماي ظاهري نکات ارائه دهنده اسالید هاي فایل ارائه مطلب مورد استفاده قرار می دهیم.
د -در طراحی اسالید اصلی هیچ تغییري نمی توان ایجاد کرد
-607در طراحی اسالید ها کدام گزینه برای طراحی الگوی نسخه چاپی اسالید های فایل ارائه مطلب برای
حاضرین در جلسه به کار می رود؟
الفSlide master -
بMaster view -
جHandout master -
دNote master -
-608کدام یک از ابزارها در گروه  master viewبرای تعیین نمای ظاهری نکات ارائه دهنده ی اسالید های فایل
ارائه مطلب مورد استفاده قرار می گیرد؟

الفSlide master -
بNote master -
جHandout master -
دMaster view -
-609از این ابزار در سربرگ  Homeگروه  Slidesبه منطور بازنشانی تمام تنظیمات یک اسالید استفاده می
شود؟
الفReset -
بLayout -
جSelection -
دNew slide -
-610از این ابزار در سربرگ  Homeو گروه  Slideبرای بخش بندی اسالید ها استفاده می شود؟
الفReset -
بLayout -
جSection -
دNew slide -
-611در سربرگ  Homeاز این گروه برای تنظیمات نوع فونت نوشتاری و سایز و رنگ متن استفاده می شود.
الفFont -
بParagraph -
جDrawing -
دEditing -
-612از ابزار  Text shadowدر گروه  Fontبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -ایجاد متن سایه دار
ب -ایجاد متن زیر خط دار
ج -فاصله بین کاراکترهاي متنی
د -ایجاد متن هاي گرافیکی
-613این ابزار از گروه  Fontتمام تنظیمات مربوط به متن از قبیل رنگ و سایز و فونت متن را به حالت پیش
فرض و اولیه برمی گرداند.
الفClear all formatting -
بReset -
جText shadow -
دAlign text -
-614برای ایجاد یک لیست عالمت گذاری شده از کدام ابزار گروه  Paragraphاستفاده می شود؟
الفBullets -
بNumbering -
جRight to left text direction -
دArrange -
-615ازابزار  Change caseبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -براي تعیین نوشتن متن با حروف بزرگ یا کوچک
ب -تعیین متن به صورت اندیس h2o
ج -تعیین متن به صورت توان ()X2

د -تعیین فاصله بین کاراکتر هاي متن
-616کدام ابزار برای ایجاد لیست شماره گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.
الفBullets -
بNumbering -
جRight to left text direction -
دArrange -
-617از ابزار  line spacingبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -تعیین فاصله بین کاراکتر هاي متنی
ب -تعیین تعداد ستون هاي متنی
ج -تعیین فاصله بین خطوط
د -تعییین تراز بندي هاي متن
-618از این ابزار در گروه  Paragraphبرای تعیین جهت متن در کادر متنی استفاده می شود؟
الفText direction -
بText align -
جIncrease list level -
دDecrease list level -
-619با استفاده از ابزار  Convert to smart artمی توانیم ....
الف -کادر متنی را به کادر اشکال هندسی تبدیل کنیم
ب -کادر متنی را به کادر تصاویر هوشمند تبدیل کنیم
ج -کادر متنی را به جدول تبدیل کنیم
د -کادر متنی را به کادر نمودار تبدیل کنیم
-620در هنگام درج نمودار دو سربرگ وابسته  .............و  ..........نیز به سربرگ دستورات نرم افزار اضافه می شود.
الفHome - insert -
بHome - format -
جDesign - format -
دInsert - home -
-621سریع ترین راه برای باز کردن پنجره  Findچیست ؟
الفCtrl + F -
بCtrl + v -
جCtrl + e -
دAlt +ctrl +F -
-622در صورتی که بخواهیم قفط لغات مستقل در کادر جستجو پیدا شوندکدام گزینه را فعال می کنیم ؟
الفMatch case -
بFind whole words only -
جUse wildcards -
دMatch kashida -
-623در صورتی که بخواهیم عبارت های یافت شده از نظر بزرگی و کوچکی حروف باعبارت مورد جستجو یکسان
باشد کدام گزینه را فعال می کنیم؟
الفMatch case -
بFind whole words only -

جUse wildcards -
دMatch kashida -
-624این گزینه در کادر جستجو عبارتهای کشیده شده را نیز جستجو می کند.
الفMatch case -
بFind whole words only -
جUse wildcards -
دMatch kashida -
-625از کدام دستور برای جایگزین کردن عبارتی با عبارت دیگر مورد استفاده قرار می گیرد؟
الفFind -
بReplace -
جSave -
دUndo -
-626برای استفاده از دستور جای گرینی یا  Replaceبه سربرگ  ..............گروه  ............مراجعه کرده و ابزار را
انتخاب می کنیم.
الفHOME ( EDITING ) REPLACE -
بINSERT ( EDITING ) REPLACE -
جDESIGN ( EDITING ) REPLACE -
دEDITING ( HOME ) REPLACE -
-627سریع ترین راه برای فراخوانی دستور  Replaceکلید های ترکیبی  ................و  ..................است .
الفCtrl + F -
بCtrl + w -
جCtrl +h -
دCtrl + r -
-628در صورتی که بخواهیم عنصری در یک اسالید انتخاب شود کدام گزینه مناسب تر است ؟
الفSelect -
بSelect all -
جSelect object -
دSelect pane -
-629از ابزار  Selection paneبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -انتخاب یک نگهدارنده یا مخفی کردن آن
ب -اتنخاب کل متن اسالید ها
ج -انتخاب یک عنصر از اسالید
د -اتنخاب تصاویر
-630برای ایجاد یک جدول با تعداد سطر و ستون دلخواه کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفInsert table -
بDraw table -
جExcel spread sheet -
دTable -
-631در صورتی که بخواهیم جدولی را دستی طراحی کنیم کدام گزینه را انتخاب می نماییم ؟
الفInsert table -

بDraw table -
جExcel spread sheet -
دTable -
-632در صورتی که بخواهیم جدولی را از محیط نرم افزار  Excelوارد نرم افزار  Power pointکنیم کدام گزینه
را انتخاب می کنیم؟
الفInsert table -
بDraw table -
جExcel spread sheet -
دTable -
-633درصورتی که بخواهیم یک تصویری از اینترنت وارد اسالید کنیم کدام ابزار مناسب است؟
الفPictures -
بOnline pictures -
جScreen shot -
دPhoto album -
-634از کدام ابزار برای ایجاد یک آلبوم تصاویر مورد استفاده قرار می گیرد؟
الفPictures -
بOnline pictures -
جScreen shot -
دPhoto album -
-635کدام گزینه برای اضافه کردن اشکال هندسی مناسب است؟
الفShapes -
بSmart Art -
جChart -
دHyper link -
-636کدام ابزار در سربرگ  insertجهت اضافه کردن تصاویر گرافیکی هوشمند استفاده می شود؟
الفShapes -
بSmart Art -
جChart -
دHyper link -
-637کدام ابزار در سربرگ  insertجهت اضافه کردن نمودار استفاده می شود؟
الفShapes -
بSmart Art -
جChart -
دHyper link -
-638کدام ابزار در سربرگ  insertجهت درج یادداشت بر روی اسالید ها مناسب است ؟
الفWord art -
بHeader and footer -
جText box -
دComment -
-639کدام ابزار در سربرگ  insertجهت درج یک محل تایپ متن بر روی اسالید ها مناسب است ؟

الفWord art -
بHeader and footer -
جText box -
دComment -
-640کدام ابزار در سربرگ  insertجهت درج سر صفحه و پا صفحه بر روی اسالید ها مناسب است ؟
الفWord art -
بHeader and footer -
جText box -
دComment -
-641از ابزار  Word artبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -ایجاد تصاویر گرافیکی
ب -ایجاد متن گرافیکی
ج -ایجاد یادداشت
د -ایجاد سر صفحه و پا صفحه
-642از ابزار  Date and timeبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -درج تاریخ و زمان
ب -درج متن گرافیکی
ج -درج یادداشت
د -درج سر صفحه و پا صفحه
-643از ابزار  slide numberبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -درج تصویر
ب -درج اشکال هوشمند
ج -درج شماره اسالید
د -درج تاریخ و زمان
-644از ابزار  objectبه منظور…….
الف -درج فایل هایی از داخل حافظه دیسک سخت از قبیل فایل هاي نرم افزار هاي غیر مرتبط
ب -درج تصاویري که توسط نرم افزار ها و دوربین هاي دیجیتال ایجاد شده اند و به صورت فایل بر روي دیسک سخت قرار
دارند
ج -درج متن گرافیکی و سه بعدي
د -درج نمودار
-645از ابزار  symbolدر نرم افزار برای درج .....مورد استفاده قرار می گیرد.
الف -درج کاراکتر ها و عالیم ویژه
ب -درج معادالت ریاضی
ج -درج تصاویر
د -درج اشکال هندسی
-646از ابزار  equationدر نرم افزار برای درج… ..مورد استفاده قرار می گیرد.
الف -درج کاراکتر ها و عالیم ویژه
ب -درج معادالت ریاضی
ج -درج تصاویر
د -درج اشکال هندسی

-647از این ابزار برای درج ویدیو از طریق اینترنت به اسالید مورد استفاده قرار می گیرد
الفPicture -
بOnline video -
جText box -
دAudio -
-648از این سربرگ برای طراحی اسالید  ،تنظیم رنگ پس زمینه ،و سایز اسالید وغیره استفاده می شود.
الفTransition -
بInsert -
جDesign -
دHome -
-649از سربرگ… ..جهت انتخاب حالت های عبور اسالید استفاده می شود
الفTransition -
بInsert -
جDesign -
دHome -
-650از ابزار…… در سربرگ  transitionپیش نمایشی از حالت های عبور انتخاب شده در اسالید موردنظر
مشاهده می شود؟
الفTiming -
بEffect option -
جTransition to this slide -
دPreview -
-651در صورتی که بخواهیم به  Transitionاسالید صدای مورد نظر خودمان را اضافه کنیم از ابزار…… ..گزینه
…… ..را انتخاب می کنیم
الفSound ( other sound (-
بAudio ( other audio( -
جSound ( loop unit next sound( -
دAudio ( loop unit next sound) -
-709با انتخاب این گزینه در سربرگ  transitionگروه  timingمیتوانید براي برنامه تعریف کنید که پس از سپري شدن
مدت زمان مشخص شده به صورت خودکار به اسالید بعدي برود.
الفApply to all -
بAfter -
جSound -
دDuration -
-652از این ابزار برای کپی کردن  Animationبر روی عناصر دیگر اسالید ها استفاده می شود.
الفTrigger -
بStart -
جAnimation pane -
دAnimation painter -
-653عملکرد گزینه  Startدر سربرگ  Animationچیست؟
الف -نحوه آغاز شدن انیمیشن را مشخص می کند

ب -افزایش یا کاهش زمان پخش  Animationرا مشخص می کند
ج -با درج زمان مورد نظر می توان پخش  Animationرا به تاخیر انداخت.
د -انیمیشن را پخش می کند
-654کدام یک از ابزار های زیر طول مدت زمان نمایش  Animationرا نشان می دهد؟
الفTrigger -
بStart -
جDuration -
دDelay -
-655کدام یک از ابزار های زیر با مقداردهی در کادر عددی آن موجب تاخیر در نمایش انیمیشن می شود؟
الفTrigger -
بStart -
جDuration -
دDelay -
-656درصورتی که بخواهیم انیمیشن ایجاد شده بر روی عنصر با کلیک ماوس اجراشود کدام گزینه از  Startرا
انتخاب می کنیم؟
الفStart -
بWith previous -
جOn click -
دAfter previous -
-657درصورتی که بخواهیم انیمیشن ایجاد شده بر روی عنصرهمراه با انیمیشن قبل از خود اجراشود کدام گزینه
را انتخاب کنیم ؟
الفStart -
بWith previous -
جOn click -
دAfter previous -
-658درصورتی که بخواهیم انیمیشن ایجاد شده بر روی عنصر بعد ازانیمیشن قبل از خود اجراشود کدام گزینه
انتخاب می کنیم؟
الفStart -
بWith previous -
جOn click -
دAfter previous -
-659سریع ترین روش برای نمایش اسالید ها از اسالید نخست چیست ؟
الفF5 -
بShift + F5 -
جCtrl + F5 -
دAlt + F5 -
-660از این ابزار به منظور نمایش اسالید ها از اسالید جاری استفاده می شود.
الفPresent online -
بFrom beginning -
جFrom current slide -

دCustom slide show -
-661با استفاده از این ابزار در سربرگ  slide showمی توانیم به ایجاد یک اسالید شو سفارشی بپردازیم.
الفPresent online -
بFrom beginning -
جFrom current slide -
دCustom slide show -
-662کدام یک از ابزارهای زیر به منظور دسترسی به تنظیمات اسالید و نمایش آنها استفاده می شود؟
الفSet up slide show -
بFrom beginning -
جFrom current slide -
دCustom slide show -
-663از این ابزار برای مخفی کردن اسالید ها در حالت نمایش استفاده می شود .
الفHide slide -
بSetup slide show -
جRecord slide show -
دFrom current slide -
-664کدام یک از ابزار های زیر به منظور زمانبندی هر انیمشین و اسالید به کار می رود؟
الفHide slide -
بSetup slide show -
جRecord slide show -
دRehearse timing -
-665از ابزار  start recording from beginningبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -ضبط صدا بر روي اسالید ها
ب -ضبط صدا بر روي اولین تا آخرین اسالید
ج -ایجاد زمانبندي
د -نمایش دکمه هاي کنترلی صدا
-666در صورت وجود غلط های امالیی در متن اسالید ها کدام یک از روش ها برای برطرف کردن غلط های
امالیی مناسب است؟
الف Double Click -بر روي واژه اشتباه
ب -سربرگ  Reviewگزینه Grammer
ج -سربرگ  Reviewگزینه spelling
د -سربرگ  Reviewگزینه translate
-667برای نمایش خطوط راهنما و شبکه ای کدام گزینه ها رافعال می کنیم ؟
الفRuler - grid line -
بGrid line- guides -
جRuler- guides -
دNote- Ruler -
-668کدام یک از ابزار های زیر ابعاد اسالید را هم اندازه صفحه نمایش می کند؟
الفFit to window -
بZoom -

جNew window -
دSwitch window -
-669از ابزار های زیر کدام یک برای جا به جا کردن ترتیب شکل هندسی ترسیم شده کمک می کند؟
الفArrange -
بQuick styles -
جShape outline -
دShape effect -
-670ابزار  Rotateدر سربرگ  formatگروه  arrangeبه چه منظور استفاده می شود؟
الف -چرخش عناصر
ب -تراز بندي عناصر
ج -گروه کردن عناصر
د -تغییر ابعاد طول و عرض
-671در صورتی که بخواهیم تمام اسالید های فایل ارائه مطلب را چاپ کنیم کدام گزینه را در پنجره print
انتخاب می کنیم ؟
الفPrint all slide -
بPrint selection -
جPrint current slide -
دCustom range -
-672در صورتی که بخواهیم در هنگام چاپ اسالید ،اسالید ها به صورت تمام صفحه چاپ شوند کدام گزینه از
کادر  print layoutرا برمی گزینیم؟
الفHandouts -
بOutline -
جNote pages -
دFull page slides -
-673در صورتی که بخواهیم اسالید های فایل ارائه مطلب همراه بانکات آن چاپ شود کدام گرینه را انتخاب می
کنیم ؟
الفHandouts -
بOutline -
جNote pages -
دFull page slides -
-674در صورتی که بخواهیم فقط متن های هر اسالید چاپ شود کدام گرینه را انتخاب می کنیم ؟
الفHandouts -
بOutline -
جNote pages -
دFull page slides -
-675کدام یک از گزینه های زیر از مزایای کامپیوتر نمی باشد؟
الف -سرعت باال
ب -ضریب اطمینان باال
ج -قدرت ثبت اطالعات در حجم هاي گسترده
د -ضریب خطاي باال

-676کدام گزینه یک کامپیوتر شخصی محسوب می شود؟
الفDesktop - Laptop -
بmainframe -
جmini computer -
دsuper computer -
-677کدام یک از تعاریف زیر به نظر شما درست ا ست ؟
الف -کــامپیوتر هاي  Laptopقابل حمل هستند .
ب -کامپیوترهاي  Desktopاز اجزاي کوچکتري نسبت به کامپیوترهاي  Laptopتشکیل شده ا ند .
ج -کامپیوتر هاي  Laptopقابل حمل نیستند .
د PC -نوعی  Minicomputerاست.
-678به نتیجه پردازش داده ها  ...............اطالق می شوند.
الفInformation -
بData -
ج -نرم افزار
د -سیستمهاي عامل
-679واژه  Pcمخفف چه کلماتی است؟
الفPersonal Computer -
بPresetComputer -
جProcessing -
دPrimaryComputer -
-680کدام یک از تعاریف زیر مصداق کلمه  Informationاست؟
الف -به خروجی هایی که پس از پردازش داده ها تولید می شود .
ب -داده هاي خام
ج -مطالبی که توسط صفحه کلید وارد سیستم می شوند
د -همان فایل است
 Cpu-681مخفف چه کلماتی است ؟
الفUnit Control Processing -
بCd Processing Unit -
جCentral Processing Unit -
دCache Processing Unit -
-682هر مگابایت معادل چندبایت است؟
الف 1024 *- 1024
ب1024*1024*1024 -
ج1000 -
د1024*1024*1024*1024 -
-683کدام یک از تعاریف صحیح می باشد؟
الف -سرعت حافظه اصلی از حافظه جانبی کمتر است .
ب -ظرفیت ذخیره در حافظه جانبی و اصلی یکسان است .
ج -سرعت حافظه اصلی از جانبی بیشتر ولی ظرفیت آن کمتر است .
د -ظزفیت حافظه هاي جانبی کمتر از حافظه اصلی است .

-684کدام گزینه در مورد حافظه  Romصحیح است؟
الف -فقط خواندنی و پایدار است .
ب -فقط خواندنی و ناپایدار است .
ج -فقط نوشتنی وناپایدار است .
د -فقط نوشتنی وپایدار است .
 Cpu-685از چه قسمتهایی تشکیل شده است ؟
الف -حافظه اصلی -حافظه پنهان -واحد محاسبه و منطق -واحد کنترل
ب -واحد کنترل  -حافظه پنهان -حافظه اصلی  -واحد خروجی
ج -واحد محاسبه و منطق -واحد کنترل  -ثباتها و حافظه پنهان
د -واحد ورودي -حافظه پنهان -واحد خروجی -حافظه اصلی
-686هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟
الف128 -
ب512 -
ج1000 -
د1024 -
-687برای انتقال تصاویر به حافظه کامپیوتر از چه دستگاهی استفاده می شود؟
الفMouse -
بScanner -
جjoystick -
دkeyboard -
-688کامپیوتر های شخصی از کدام نوع کامپیوترها هستند؟
الفMini Computer -
بSupper Computer -
جMain Frame Computer -
دMicro Computer -
-689کدام یک از گزینه های زیر در مورد DVDصحیح می باشد؟
الف -نوار پشتیبان
ب -دیسک ویدیویی دیجیتال
ج -دیسک نرم
د -دیسک سخت
-690در تقسیم بندی سطح دیسک ،استوانه یا سیلندر به چه چیزی اطالق می شود؟
الف -مجموعه اي از شیار ها با شعاع یکسان
ب -مجموعه اي از قطا ع هاي هم شماره در یک دیسک چند صفحه اي
ج -مجموعه شیارهایی از دیسک سخت که داراي یک شعاع نیستند
د -به دیسکهاي سخت می گویند که به شکل استوانه هستند
-691کدام یک ازشبکه های زیر معموالً برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهرصورت می گیرد ؟
الفman -
بLan -
جwan -
د -شبکه اینترنت

-692کدامیک از موارد زیر برای نگهداری اطالعات به صورت موقت یا دائم استفاده می شود ؟
الف -واحدکنترل
ب -واحدمحاسبه و منطق
ج -واحدحافظه
د -واحدپردازش مرکزي
-693دسترسی به اطالعات در حافظه Ramبه چه صورت است ؟
الف -ترتیبی
ب -تصادفی
ج -موازي
د -سري
-694حافظه فلش یک دستگاه ...................است؟
الف -ورودي
ب -ورودي/خروجی
ج -خروجی
د -حافظه
-695درسطح دیسک هر شیار به قسمتهای مساوی به نام ................تقسیم می شود؟
الف -سیلندر
بVGA-
ج -شکاف توسعه
د -قطاع
-696صفحه کلید  -بلندگو هر کدام جز دستگاههای  ....................می باشند.
الف-ورودي -خروجی
ب -ورودي-ورودي
ج -خروجی-خروجی
د -خروجی -ورودي
-697رایانه ای که در محیط شبکه به کامپیوتر های دیگر خدمات ا رائه می دهند:
الف -ترمینال
ب -ســرور
جClient-
دNode -
-698به شبکه های بی سیم ......گفته می شود.
الفSATELLITE -
بWIRELESS -
جNETWORK -
دLNB -
-699کدامیک از گزینه های زیر به معنی شبکه می باشد؟
الفLNB-
بWIMAX -
جNetwork -
دWIRELESS -

-700کدام یک از دستگاههای زیر جهت چاپ نقشه های فنی مهندسی به کار می رود؟
الف -اسکنر
ب -پالتر
ج -پرینتر
د -چاپگر
-701کوچکترین عنصر صفحه نمایش چه نام دارد ؟
الفPixel -
بPin -
جDots -
د -کاراکتر
-702کدام یک دلیل استفاده از حافظه ثانویه در کامپیوتر نیست؟
الف -انتقال اطالعات از یک نقطه به نقطه دیگر
ب -غیر فرار بودن اطالعات در حافظه هاي ثانویه
ج -ظرفیت باالي حافظه ثانویه
د -سرعت باالي حافظه هاي ثانویه
-703کدام یک از حافظه های زیر قابل برنامه ریزی وقابل پاک شدن با اشعه ماوراء بنفش است؟
الفRom -
بProm -
جEprom -
دEeprom -
-704در دستگاههای زیر چند دستگاه خروجی وجود دارد؟
(صفحه نمایش -کیبورد  -ماوس -رسام -چاپگر  -اسکنر  -قلم نوري-بلندگو)
الف3 -
ب4 -
ج5 -
د2 -
-705هارد دیسک از نظر روش دستیابی به اطالعات جزء کدام گروه است؟
الف -دستیابی مستقیم
ب -دستیابی تصادفی
ج -دستیابی ترتیبی
د -دستیابی انتخابی
-706کدام یک از حافظه های زیر محل ذخیره موقت اطالعات است؟
الفRom -
بRam -
جProm -
دEprom -
-707کدام یک از گزینه های زیر جزء حافظه های جانبی نیست ؟
الف -هارد دیسک مغناطیسی
ب -فالپی
جRom -

د -نوار مغناطیسی
-708کدام یک جزء نرم افزارهای سیستم نیست؟
الف -سیستم عامل
ب -برنامه هاي کاربردي
ج -برنامه هاي سودمند
د -مترجمها
-709اصلی ترین نرم افزار در کامپیوتر  .....................است.
الف -سیستم عامل
ب -برنامه هاي کاربردي
ج -مترجمها
د -زبانهاي برنامه نویسی
-710کامپیوتر هنگام باال آمدن از اطالعات ذخیره شده از چه حافظه ای استفاده می کند و سیستم عامل را لود
می کند؟
الفRam -
بProm -
جCMOS -
دEPROM -
-711دسترسی به اطالعات از طریق کدام روش سریع تر است ؟
الف -ترتیبی
ب -بستگی به نوع حافظه دارد
ج -مستقیم
د -فرقی نمی کند
-712کدام یک جزء اجزای داخلی  CPUنیست؟
الف -ثبات
ب -حافظه نهان
جRam -
د -واحد کنترل
-713کنترل داده ها در  CPUبه عهده کدام قسمت است ؟
الفAlu -
بCu -
جCache -
د -ثبات
-714اطالعات چیست ؟
الف -فاکتور هایی که براي پردازش وارد کامپیوتر می کنیم .
ب -عملیاتی که بر روي داده ها انجام می گیرد .
ج -نتیجه اي که از پردازش داده ها انجام می گیرد .
د -دادهایی که از دستگاه ورودي به کامپیوتر می دهیم
-715کامپیوتر های یک دفترکار از چه شبکه ای استفاده می کنند ؟
الفWan -
بLan -

جMan -
دYahoo -
-716کدام یک از سیستم عاملهای زیر تک کاربره است؟
الفSingl User-
بDOS -
جWindows Xp -
دWindows -
-717کدام گزینه تعریف سخت افزار است؟
الف -اجزاي فیزیکی وقابل لمس یک سیستم کامپیوتر
ب -اجزاي اطالعاتی یک سیستم کامپیوتر
ج -برنامه ها
د -هارد دیسک
........-718حافظه ای با دسترسی تصادفی و ................حافظه ای فقط خواندنی می باشد(.از راست به چپ)
الف Ram-و Rom
ب Rom -و Cache
ج Rom -و Ram
د DVD -و VCD
-719کدام یک از چاپگرهای زیر از نظر کیفیت از بقیه باالتر است؟
الف -لیزري
ب -حروفی
ج -سوزنی
د -جوهر افشان
-720سرعت کدام حافظه بیشتر است ؟
الفRam -
بHard -
جCd Rom -
دDVD -
-721اطالعات کدام یک از حافظه های زیر در نبود برق از بین می رود؟
الفRom -
بEEPROM -
جCd -
دRam -
-722در کدام یک از موارد روش دسترسی به اطالعات ترتیبی می باشد؟
الف -هارد دیسک
ب -فالپی دیسک
ج -نوار مغناطیسی
دRam -
-723به ورودی های یک سیستم کامپیوتری  ....................و به خروجیهای آن ....................گفته می شود.
الف -سخت افزار  -Hardwareنرم افزار software
ب -داده  - Dataاطالعات information

ج -اطالعات  - Informationداده Data
د -سخت افزار  - Hardwareمیان افزار
-724این تعریف مربوط به کدام گزینه زیر می باشد؟( کلیه برنامه ها و دستورالعمل هایی که باعث
عملکردسیستم می شود )
الف -سخت افزار Hard Ware
ب -نرم افزار Software
ج -پردازش Process
د -ورودي Input
-725برای ذخیره سازی یک کارکتر(حرف)چند  Bitنیاز است ؟
الف1 -
ب4 -
ج8 -
د16 -
-726برای خرید یک چاپگر کدامیک از گزینه های زیر بهترین مالک برای انتخاب است؟
الف -سرعت و کیفیت چاپ
ب -مارک دستگاه و کیفیت چاپ
ج -وزن و مارک دستگاه
د -مارک دستگاه
 1kb-727معادل چند بایت است ؟
الف 1000 -بایت
ب 8 -بایت
ج 1024 -بایت
د 256 -بایت
-728کدامیک از دستگاه های زیر خروجی است؟
الف -صفحه کلید
ب -چاپگر
ج -اسکنر
د -ماوس
-729کدام یک از حافظه های زیر ناپایدار است ؟
الفRam-
بRom -
جHard -
دCd - Rom -
-730کدامیک از گزینه های زیر شبکه محلی است ؟
الفWan -
بMan -
جInternet -
دLan -
 CPU-731شامل چه قسمتهایی نمی باشد ؟
الف -واحد کنترل

ب -واحد ورودي
ج -ثبات
دALU -
-732کدام یک از موارد زیر برای ذخیره سازی دائم اطالعات مناسب است؟
الف -حافظه ثانویه
ب -حافظه اصلی
ج -واحد ورودي
د -واحد خروجی
-733کدام یک کامپیوتر های زیر از نظر قدرت پردازش ضعیف تر است ؟
الفMain Frame computer -
بsuper computer -
جmicro computer -
دMini computer -
-734رجیستر به چه معناست ؟
الف -حافظه کوچک در داخل CPU
ب -حافظه جانبی را گویند
ج -حافظه اصلی کامپیوتر را گویند
د -حافظه با ظرفیت بسیار بزرگ را گویند
-735اطالعات در حافظه کامپیوتر بصورت .....................ذخیره می شوند.
الف -دسیمال
ب -هگزا دسیمال
ج -اکتال
د -باینري
-736یک  Wordاز چند بایت تشکیل شده است؟
الف -یک بایت
ب 4 -بایت
ج 3 -بایت
د 2 -بایت
-737به چه دلیل از حافظه های جانبی استفاده می شود؟
الف -پاک شدن محتواي حافظه هاي فرعی هنگام قطع برق
ب -ارزان بودن حافظه هاي اصلی
ج -پاک شدن محتواي حافظه  ramهنگام قطع برق
د -پاک شدن محتواي حافظه romهنگام قطع برق
-738در کدام نوع از دیسکها برای دسترسی به اطالعات از پرتو لیزر استفاده می شود؟
الف -فالپی دیسک
بCD -
جDVD -
دDVD -و CD
-739در صفحه کلید برای تایپ عالیم باالی کلید ،کدام کلید را باید پایین نگه داشت ؟
الفAlt -

بShift -
جCtrl -
دBack Space -
-740کدام وسیله ورودی می تواند تصاویر را به صفر و یک تبدیل کرده و وارد کامپیوتر می نماید؟
الف -پالتر
ب -اسکنر
ج -پرینتر
د -ماوس
-741کدام یک ازکارتهای زیر مربوط به کیفیت تصویر می باشد؟
الفram-
بmodem -
جsound -
دVGA -
-742کدام یک زبان برنامه نویسی است؟
الف -فتوشاپ
بC#-
ج -اکسل
د -پاورپوینت
-743مهمترین نرم افزاری که امکان ارتباط کاربر با سخت افزار را فراهم می کند چه نام دارد و جزء کدام دسته
از نرم افزارهاست ؟
الف -سیستم عامل  -نرم افزار سیستمی
ب -زبان برنا مه نویسی  -نرم افزار سیستمی
ج -کامپایلر -نرم افزار کار بردي
د -مفسر -نرم افزار سودمند
( Plotter-744رسام) جزء دستگاههای ...........و اسکنر واحد ..............است.
الف -ورودي  -ورودي
ب -ورودي -خروجی
ج -خروجی  -ورودي
د -خروجی  -خروجی
-745منظور از توپولوژی شبکه چیست ؟
الف -شکل ظا هري در آرایش فیزیکی اتصال گره هاي شبکه است .
ب -تعداد کامپیوترها جانبی در شبکه است .
ج -کابلهاي ارتباطی بین گره هاي شبکه است .
د -نوع گره ها و کابلهاي ارتباطی بین گره ها است .
-746کدام عبارت صحیح است ؟
الف -حافظه Romجهت خواندن ونوشتن اطالعات استفاده می شود .
ب -بخشی از اطالعات اساسی مربوط به سخت افزار توسط کار خانه سازنده در Ramقرار داده می شود .
ج -حافظه ثانویه قابلیت نگهداري دائمی اطالعات را دارد .
د -حافظه Ramیک حافظه دائمی است .
 ICT-747به چه معناست؟

الف -فن آوري اطالعات
ب -فن آوري اطالعات و ارتباطات
ج -تجارت الکترونیک
د -آموزش الکترونیک
-748کدام یک از موارد زیر درست می باشد؟
الف -قدرت پردازش  Miniکامپیوتر از کامپیوتر هاي  Pcبیشتر است .
ب -قدرت پردازش کامپیوتر هاي Pcاز کامپیوتر هاي Miniبیشتر است .
ج -کامپیوتر هاي  Miniهمانند کامپیوتر هاي  Pcتک کار بره هستند .
د -از لحاظ قدرت پردازش یکسان هستند اما از لحاظ پردازش یکسان هستند اما از لحاظ حجم کامپیوترهاي Miniکوچکتر
است .
-749کدامیک از موارد زیر از واحد های ریز پردازنده نمی باشند ؟
الفAlu -
ب -حافظه ثبات
ج -حافظه اصلی
دCache -
-750کدامیک از موارد زیر تعریف ریز پردازنده نمی باشد؟
الف -اساسی ترین جزء یک کامپیوتر نمی باشد
ب -تراشه اي است که از مدارات مجتمع زیادي تشکیل شده است .
ج -نام دیگر آن  CPUمی باشد .
د -روي یک مدار جداگانه بنام سوکت نصب می شود.
-751از لحاظ داشتن بیشترین سرعت کدام گزینه درست است ؟
الفCPU > Ram>Hard> Floppy-
بCPU >Hard>Ram>Floppy -
جRam> CPU >Hard>Floppy -
دRam> CPU >Floppy>Hard -
-752کدام گزینه درست می باشد؟
الف1MB=1024GB -
ب1Mb=1024 B -
ج1MB=1024KB -
د1Gb=1024 Kb -
-753سرعت انتقال داده ها در  CPUاز حافظه اصلی  ............Ramمی باشد به همین جهت از حافظه های
 ..............استفاده می کنند.
الف -کمتر  -ثبات
ب -بیشتر  -ثبات
ج -بیشترCache -
د -کمتر Cache -
-754کدام گزینه در مورد بایت درست می باشد؟
الف -کوچکترین واحد حافظه غیره قابل آدرس دهی
ب -کوچکترین واحد حافظه قابل آدرس دهی
ج -فقط می تواند 0یا 1را در خود ذخیره کند

د -هر  8بایت یک بیت را تشکیل می دهد
-755به نرم افزارهایی که مصرف کننده برای یک مدت مشخصی به طور آزمایشی ورایگان از آن استفاده می
کنند  .................گفته می شود؟
الف -نرم افزارهاي رایگان
ب -نرم افزارهاي اشتراکی
ج -نرم افزارهاي متن باز
د -نرم افزارهاي نمایشی
-756کدام گزینه نادرست می باشد؟
الف -شیار  :یک دایره روي دیسک
ب -قطاع  :هر دایره روي دیسک از چند قطاع تشکیل می شود
ج -سیلندر  :دایره هاي هم مرکز با شعاع برابر
د -قطاع  :دایره هاي هم مرکز با شعاع برابر
-757کدام گزینه درست نمی باشد؟
الف -سرعت حافظه اصلی ازحافظه هاي جانبی بیشتر اما ظرفیت آن کمتر است .
ب -ظرفیت وسرعت حافظه اصلی ازحافظه جانبی به مراتب بیشتر است .
ج -ظرفیت حافظه هاي جانبی از حافظه هاي اصلی به مراتب بیشتر است .
د -سرعت حافظه هاي اصلی از حافظه هاي جانبی بیشتر است.
-758کدام یک از موار زیر برای انتقال صوت به کار می رود؟
الفRAM -
ب -کارت صدا
ج -کارت گرافیکی
د -مودم
 USER ID-759همان  ........و  PASSWORDهمان  ...............است.
الف -نام و فامیل
ب -نام کاربري و حفاظت اطالعات
ج -نام کاربري و کلمه عبور
د -رمز وکلمه عبور
-760کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی های ویندوز  7است ؟
الف -تک کاربره
ب -متنی
ج -تک وظیفه
دAERO -
-761کدامیک از گزینه های زیر کلید های تابعی هستند؟
الفCTRL -
بALT -
ج F1 -تا F 12
دNum Lock -
-762کدام واحد ظرفیت حافظه را بیان نمی کند ؟
الفDb -
بKb -

جGb -
دMb -
-763برد اصلی کامیپوتر را  .................گویند.
الفCPU -
بRam -
جHard -
دMainboard -
-764دسترسی به اطالعات دیسکهای CDبه کدام صورت است ؟
الف -گام به گام یا ترتیبی
ب -موازي
ج -مستقیم یا تصادفی
د -نوري
-765غلطک وسط موس برای چه منظوری است ؟
الف -معادل کلیک راست است
ب -معادل کلیک چپ است
ج -کاربردي ندارد
د -مرور محتویات پنجره ها
 Boot-766شدن یعنی چه ؟
الف -متوقف شدن عملیات سیستم بعلت خرابی یکی از اجزاي جانبی ماشین
ب -خراب شدن  Boot Recordروي دیسک
ج Load -شدن اتوماتیک فایلهاي سیستم توسط برنامه موجود در  Romکامپیوتر
د -پر شدن حافظه به دلیل مقیم شدن برنامه هاي مختلف
-767دراصطالح کامپیوتر ،مانیتور های تخت را ................گویند .
الفLCD -
بCGS -
جCGA -
دVGA -
-768وظیفه کنترل و هماهنگی کلیه عملیات درونی یک سیستم کامپیوتری بر عهده کدام است ؟
الف -برنامه هاي کاربردي
ب -برنامه هاي سیستمی
ج -سرویس دهنده هاي عمومی
د -مترجم
-769اصطالح  Itمخفف چیست؟
الف -مخفف عبارت Internet Technologyاست وبه معناي فناوري اینترنتی است .
ب -مخفف عبارت  Inter Net Technologyاست وبه معناي فناوري اطالعات است .
ج -مخفف عبارت  Information Technologyاست و به معناي فناوري ارتباطات است .
د -مخفف عبارت Information Technologyاست وبه معناي فناوري اطالعات است .
-770کدام یک ازگزینه زیر تعریف کامپیوتر است؟
الف -دستگاهی است داراي حافظه و قابل برنامه ریزي که قادر است عملیات ریاضی و منطقی را انجام دهد.
ب -دستگاهی است که فقط عملیات رایضی و منطقی را انجام می دهد.

ج -دستگاهی است که فقط کارهاي تایپ و حروفچینی را انجام می دهد .
د -دستگاهی است براي پخش فایل هاي مدیا
-771کدامیک از موارد زیر خصوصیت نرم افزار به شمار می رود؟
الف -فیزیکی و قابل لمس
ب -شامل مدارات الکترونیکی و مکانیکی است
ج -شامل دستور العملهایی جهت استفاده از کامپیوتر است .
د -وظیفه پردازش اطالعات را دارد.
-772اجزای اصلی کامپیوتر های شخصی کدام است ؟
الفCpu - Memory - Case - Monitor -
بCpu - Ram - Hard - Case - Monitor- Keyboard -
جCpu - Memory - In Put Unit - Output Unit -
دCpu - Memory - Keyboard - Case -
-773کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست ؟
الف -سیستم عامل رابطه بین سخت افزار و نرم افزار و کاربر است
ب -سیستم عامل ممکن است چند کاربره و تک کاربره باشد .
ج -سیستم عامل ممکن است چند وظیفه یا یک وظیفه داشته باشد
د -سیستم عامل براي راه اندازي سخت افزار هاست.
-774نرم افزار چه کاری را انجام می دهد ؟
الف -رابط بین کاربر و سخت افزار
ب -براي نوشتن دستورات کامپیوتر بکار می رود
ج -براي انجام کارهاي خاص به کار می رود
د -مدیریت فایلها را ممکن می سازد
-775کدامیک از دستگاههای زیر عکس را به سیگنالهای دیجیتال تبدیل کرده و وارد کامپیوتر می کند ؟
الفTouchpad -
بTrackball -
جScanner -
دLight Pen -
-776برای جابجایی یک فایل به حجم  500مگا بایت کد ام یک ازگزینه های زیر مناسب است ؟
الف -قلم نوري
بRom-
جCd -
دFloppy -
-777پسوند Txtمربوط به فایلهای ....................و پسوند  Waveمربوط به فایلهای ................است
الف -اجرایی -صوتی
ب -متنی  -تصویري
ج -متنی  -صوتی
د -اجرایی  -تصویري
-778قلم نوری یک دستگاه ...........................است.
الف -ورودي
ب -خروجی

ج -ورودي  -خروجی
د -دیسک مغناطیسی
-779کدام گزینه از مزایای تجارت الکترونیک می باشد؟
الف -خدمات  24ساعته
ب -عدم اعتمادبه وب سایت
ج -عدم مشاهده دقیق کاال
د -کالهبرداري از کارت
-780مسیر عبور اطالعات بین  Cpuو  Ramچه نامیده می شود ؟
الفPort -
بSlot -
جBus -
دSocket -
-781به رایانه گیرنده اطالعات  ............و به رایانه ای که فرستنده اطالعات است  .................می گویند .
الف Server -کانال انتقال
ب -کانال انتقال Server -
جServer - Clients -
د -Client -کانال انتقال
-782کدامیک از چاپگرهای زیر سرعت بیشتری دارد ؟
الف -چاپگرهاي سوزنی
ب -چاپگرهاي لیزري
ج -چاپگرهاي ضربه اي
د -چاپگرهاي جوهر افشان
-783کدام صفحه نمایش تششعات مضر ندارد ؟
الفCRT -
بLCD . CRT -
جPlasma . LCD -
دCRT . Plasma -
-784کدام یک از کلید های زیر دو حالته نیست ؟
الفCaps Lock -
بNum Lock -
جScroll Lock -
دShift -
-785به منظور فعال نمودن اعداد سمت راست صفحه کلید از  ................استفاده می شود.
الفCaps Lock -
بScroll Lock -
جNum Lock -
دShift -
-786برای تایپ حروف بزرگ التین باید دکمه ......................را فعال نمود.
الفCaps Lock -
بScroll Lock -

جNum Lock -
دCtrl -
-787با استفاده از دکمه  .............میتوان از صفحه نمایش عکس گرفت.
الفCaps Lock -
بPrint Screen -
جNum Lock -
دScroll Lock -
-788به منبع انرژی غیرقابل توقف.........
الفUSB -
بPOWER -
جUPS -
دFLASH -
 PDA-789چیست ؟
الف -از انواع کامپیوتر هاي شخصی است که سرعت بسیار باالیی دارد .
ب -از انواع کامپیوترهاي شخصی است که ابعاد بسیار بزرگی دارد .
ج -از انواع کامپیوترهاي شخصی است که ابعاد کوچکی دارد و براي کارهاي با حجم زیاد استفاده می شود .
د -از انواع کامپیوتر هاي شخصی است که ابعاد کوچکی دارد و براي کارهاي با حجم کم استفاده می شود.
-790برای تعیین تعداد اعشار ارقام از کدام تب استفاده می کنیم ؟
الفInsert -
بEdit -
جHome-number -
دFormat -
-791برای چاپ صفحه کاری جاری از کادر محاوره ای  Printکدام گزینه را باید انتخاب کرد ؟
الفSelection Print -
بEntire Work Book Print -
جActive Sheet Print -
دPrint Current Sheet -
-792نتیجه تابع ( =Round )435,23;1چیست ؟
الف435 -
ب435,231 -
ج435,2 -
د435,23 -
-793برای اینکه استایل های تعریف شده از Work Bookباز را در  Work Bookجاری استفاده کنیم بر روی
چه گزینه ای کلیک کنیم؟
الفModify -
بtable style -
جMerge style -
دadd -
-794برای اینکه نمودار در همان صفحه قرار گیرد در کدام مورد باید تعیین شود ؟
الفAs New Sheet -

بobject in -
جAs New Work Book -
دFile - New -
-795فرامین  Copyو  Pasteبه چه منظور مورد استفاده قرار می گیرند ؟
الف -حذف اطالعات
ب -کپی اطالعات
ج -جابهجایی اطالعات
د -حذف آخرین فرمان و برگرداندن دوباره
-796برای افزایش پهنای یک سطر ..................؟
الف -مرز پایینی آن را به طرفه پایین درگ می کنیم.
ب -مرز باالیی آن را به طرفه باال درگ می کنیم.
ج -مرز پایینی آن را به طرفه باال درگ می کنیم.
د -مرز باالیی آن را به طرفه پایین درگ می کنیم
-797از کشوی  Cell Styleاز سربرگ  Homeبرای ایجاد یک سبک جدید کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -بعد از تعیین نام سبک  ،بر روي دکمه  Addکلیک می کنیم .
ب -بر روي گزینه  new cell styleکلیک کرده وسپس نام سبک را تعیین می کنیم .
ج -بر روي دکمه  newکلیک می کنیم .
د -بعد از تعیین نام سبک  ،بر روي دکمه  Okکلیک می کنیم .
-798در مورد تعداد سری های موجود در یک نمودار ستونی کدام مطلب صحیح است ؟
الف -تعداد سري ها برابر تعداد سطر هاست .
ب -تعداد سري ها برابر تعداد ستون هاست .
ج -تعداد سري ها بسته به انتخاب کار بر می تواند برابر تعداد سطرها یا برابر ستون ها باشد .
د -تعداد سري ها برابر مجموع تعداد سطر ها و ستون هاست .
-799برای مرتب کردن یک لیست از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -گزینه Auto filterاز تب Data
ب -گزینه  Formرا از تب  Dataانتخاب میکنیم
ج -گزینه  Arrangeرا از تب  Dataانتخاب می کنیم.
د -گزینه  Sortرا از تب  Dataانتخاب می کنیم.
-800برنامه  Excelزیر مجموعه کدام یک از انواع برنامه هاست ؟
الف -واژه پردازها
ب -برنامه هاي ترسیمی
ج -بانکهاي اطالعاتی
د -برنامه هاي صفحه گسترده
-801پس از ورود داده در سلول  B1و فشار کلید  Enterکدام سلول به طور پیش فرض فعال خواهد شد؟
الف -سلول A1
ب -سلول C1
ج -سلول B2
د -سلول A2
-802کدام گزینه از کادر  Format Cellموجب پر شدن یک سلول با خطوط هاشور می شود ؟
الفGridlines -

بCustomize -
جTexture -
دPattern -
-803گزینه  Row Entireاز پنجره  Deleteچه کاری را انجام می دهد ؟
الف -سلول انتخاب شده را پاک می کند.
ب -فقط محتویات سلول را پاک می کند .
ج -یک سطر را به طور کامل پاک می کند .
د -یک ستون را به طور کامل پاک می کند .
-804برای جمع کردن محتوای سلولهای  B2تا C3در سلول فعال کدام مورد درست است ؟
الفB2+C3 -
بB2+C3= -
جB2+C2+B3+C3 -
دB2+C2+B3+C3= -
-805کدام گزینه از کاربرد های  Excelنمی باشد ؟
الف -انجام امور نشر رومیزي
ب -تهیه دفاتر حسابداري
ج -تهیه نمودار گرافیکی
د -فاکتور فروش
-806به منظور درج(اضافه کردن) کاربرگ از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟
الفInsert-Column -
بInsert-Work Sheet -
جInsert-Row -
دInsert-Delete -
-807کدام گزینه غلط است ؟
الف -اکسل داده هاي تاریخی را به عنوان عدد با قابلیت شرکت در عملیات ریاضی در نظر می گیرد.
ب -به متن داخل هر سلول  ،یادداشت متنی (توضیحات) می گویند.
ج -فرمول ) =sum(sheet2!A5:B5سلولهاي  A5تا B5از Sheet2را با هم جمع می کند .
د -یک Work Bookدر اکسل  2013درحالت پیش فرض شامل یک Work Sheetمی باشد.
-808در ترسیم نمودار مفهوم گزینه  Data Labelsچیست ؟
الف -نمایش اسامی داده ها
ب -نمایش جدول داده ها در نمودار
ج -نمایش شرح نمودار
د -عنوان نمودار و محورها
-809تابع  Countچه وظیفه ای دارد؟
الف -شمارش سلولهاي انتخاب شده
ب -شمارش سلولهاي تایپ شده
ج -شمارش سلولهاي عددي
د -شمارش سلولهاي عددي و تاریخی
-810کدام یک از گزینه های زیر به عنوان متن در نظر گرفته می شود ؟
الف4.3 -

ب3+2= -
ج2+3 -
د10:30 -
-811برای ترسیم نمودار در یک صفحه جدید کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -انتخاب گزینه Chart Type
ب -انتخاب گزینه As New Sheet
ج -انتخاب گزینه Place Chart
د -انتخاب گزینه In As Object
-812فرمول = Sum(A1:A10)/10معادل کدامیک از گزینه های زیر است ؟
الفRound (A1,A10)= -
بAverage (A1:A10)= -
جSubtotals (A1:A10)= -
دCount (A1:A10)= -
-813جهت تسریع عمل ورود داده های تکراری در سلولها از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الفAuto Correct -
بAuto Format -
جAuto Stayl -
دAuto Fill -
-814وظیفه دستور) =sum(A2:C5;D8چیست ؟
الف -محاسبه مجموع سلولهاي  A2تا  C5و سلول D8
ب -محاسبه مجموع سلولهاي A2با  C5و سلول D8
ج -محاسبه مجموع سلول  A2و سلولهاي  C5تاD8
د -محاسبه مجموع سلول  A2تاD8
-815کدام گزینه صحیح است ؟
الفA1=A2+A3 -
ب=A2+A3 -
جA2+A3= -
دA2=A3 -
-816برای ویرایش خانه فعال از کدام کلید میتوان استفاده کرد ؟
الفF3 -
بF1 -
جF2 -
دF4 -
-817برای انتخاب یک محدوده مشخص می توان ............؟
الف -خانه اول را انتخاب وسپس Ctrlرا زد .
ب -انتخاب اولین خانه  Altرا می گیریم .
ج -خانه اول را انتخاب می کنیم و سپس  Shiftرا گرفته و خانه انتهایی را کلیک می کنیم .
د -کلید جهتی و انتخاب خانه ها
-818با استفاده از کدام تب از  Format Cellsمی توان هم ترازی داده ها را در خانه ها انجام داد ؟
الفNumber -

بFont -
جAlignment -
دBorder -
-819در کادر  Format Cellاز تب  Alignmentگزینه  Shrink To Fitچه عملی انجام می دهد؟
الف -متن نوشته شده در خانه طوري تغییر اندازه داده شود تا در طول خانه قرار گیرد .
ب -ترکیب محتواي خانه ها ي شده در یک خانه
ج -اگر طول متن از خانه بیشتر باشد بقیه متن در خط بعد قرار می گیرد .
د -کشیده شدن متن تا عرض خانه را پر می کند
-820برای باال بردن سرعت انجام کارها و جلو گیری از انجام کارهای تکراری از گزینه ...........؟
الفMerge -
بTemplate -
جStyle -
د Template -و Style
-821برای کپی یک صفحه کاری ( )Sheetاز ..............؟
الف -روي  Sheetمورد نظر کلیک راست می کنیم و گزینه  Insertرا انتخاب می کنیم .
ب -روي  Sheetمورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Move Or Copyرا انتخاب می کنیم
ج -از تب Insert Sheetرا انتخاب می کنیم
د -روي  Sheetمورد نظر کلیک راست می کنیم و گزینه کپی را انتخاب می کنیم
-822گزینه  Protect Sheetاز تب  Reviewبه چه منظور بکار میرود؟
الف -غلط یابی خودکار
ب -رمز گذاري روي صفحه جاري
ج -رمز گذاري روي Work Book
د -به اشتراک گذاشتن اطالعات کاربر
-823برای قالب بندی فهرست عالئم نمودار ،در نوار ابزار Chartو از لیست اجزای نمودارکدام مورد صحیح
است؟
الفChart Area -
بPlot Area -
جLegend -
دSeries -
-824برای تغییر زاویه مشاهده نمودار سه بعدی کدام گزینه صحیح است؟
الف -از تب  Chartگزینه Chart Type
ب -از تب  Chartگزینه Chart Option
ج -از تب  Chartگزینه D View-3
د -از تب  Chartگزینه Location
-825اگر  B1=Khو  A1=Trueو  F3=4باشد حاصل تابع زیر کدام است ؟
الفKhtrue4 -
ب -صفر
جError -
د4 -
-826کدام دستور می تواند کار چند تابع را انجام دهد ؟

)=max(A1,B1,F3

الفSum -
بSubtotals -
جAverage -
دForm -
-827کلید میان بر برای چاپ کدام مورد می باشد ؟
الفCtrl + P -
بCtrl + L -
جCtrl + X -
دCtrl + M -
-828برای چاپ کل سند از کادر محاوره ای  Printکدام مورد را باید انتخاب کرد؟
الفActive Sheet(S )-
بEntire Work Book -
جSelection -
دList -
-829اگر مقادیر d1تا  d6به ترتیب  24-18-10-16-14-8باشد تابع روبرو چه عددی را برمیگرداند؟
)=max(d1:d5
الف24 -
ب8 -
ج16 -
د18 -
-830کدام مورد زیر صحیح نیست؟
الف -کاربرگ یعنی هر صفحه اي که بتوان در آن داده وارد کرد .
ب -تقاطع هر سطر و ستون یک صفحه کاري را تشکیل می دهد .
ج -سلولهاي مجاور هم را بطور افقی سطر نامند.
د -انواع مقادیر داخلی سلول را می توان عددي  ،متنی  ،تاریخ  ،زمان نام برد .
-831در مورد ذخیره کردن اطالعات در داخل صفحه کاری کدام مورد صحیح نیست ؟
الف -هر صفحه کاري در یک فایل ذخیره می شود .
ب -پسوند فایلهاي صفحه گسترده  Xlsاست .
ج -براي ذخیره سازي می توان از گزینه  Saveیا Save Asاز دکمه  officeاستفاده کرد .
د -یکی از روشهاي ذخیره سازي انتخاب دکمه  Saveاز نوار ابزار استاندارد است .
-832هنگام اضافه کردن یک سلول گزینه  Shift Cells Downچه عملی انجام می دهد?.
الف -انتقال سایر خانه ها به راست
ب -انتقال سایر خانه ها به چپ
ج -انتقال سایر خانه ها به پایین
د -انتقال سایر خانه ها به باال
-833در هنگام قالب بندی سلولها با گزینه  Alignmentمی توان......؟
الف -شکل نمایش متن را تغییر داد
ب -رنگ پشت زمینه را تغییر داد
ج -قالب بندي حروف را تغییر داد
د -ترازبندي متن را تنظیم کرد

-834مفهوم گزینه Wrap Textچیست ؟
الف-متن طوالنی بصورت چند سطري نشان داده شود .
ب -سلولهاي انتخاب شده با هم به یک سلول تبدیل شوند .
ج -سلولهاي انتخاب شده به چند سلول تقسیم شوند .
د -متن کوچک وریز شده تا در سلول جا بگیرد .
-835برای تغییر رنگ زمینه سلولها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفPattern -
بBorder -
جProtection -
دFont -
-836برای نسخه برداری از قالب بندی متن مارک شده از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفPaste Special -
بPaste -
جFormat Painter -
دCopy -
-837به منظور افزودن یک کار برگ جدید به صفحه کاری جاری و قبل از  Sheet3چه عملی انجام میدهید؟
الف -بر روي  Sheet2راست کلیک کرده و گزینه  Insertرا انتخاب می کنیم .
ب -بر روي  Sheet3راست کلیک کرده و گزینه  Insertرا انتخاب می کنیم
ج -برروي Sheet2دوبار کلیک کرده و گزینه  Insertرا انتخاب می کنیم .
د -برروي  Sheet3دوبار کلیک کرده گزینه Insertانتخاب می کنیم .
-838در ارتباط زنده و هم زمان بین سلولها کدام گزینه صحیح میباشد؟
الف -با تغییر سلولهاي مبدا سلولهاي مقصد تغییر کند .
ب -با تغییر سلولهاي مبدا سلولهاي مقصد تغییر نکند .
ج -با کشیدن ماوس بر روي سلولها ي انتخاب شده سري مقادیر تعریف شده نوشته می شوند .
د -سلولهاي انتخاب شده رمز دار می شوند .
-839اگر بخواهیم چند فایل صفحه گسترده را با موقعیت و اندازه هر کدام در یک پنجره نمایش دهیم؟
الف -انتخاب گزینه Protectionsاز تب review
ب -انتخاب گزینه  Protect Work Bookاز تب review
ج -نمایش آن ها با استفاده از گزینه  switch windowدر قسمت window
د -مرتب کردن آنها با استفاده از گزینه  arrange allدر قسمت window
-840عملگر  andیک عملگر  .....و * یک عملگر  ......می باشد ؟
الف -منطقی و محاسباتی
ب -منطقی و رشته اي
ج -آدرس و رشته اي
د -محاسباتی و منطقی
-841نحوه مرتب کردن فایلهای صفحه گسترده باز شده کدام میباشد؟
الف -انتخاب گزینه  Arrangeاز تب view
ب -انتخاب گزینه  Arrangeاز تب review
ج -انجام راست کلیک و انتخاب Arrange Icons
د -انجام دوبار کلیک و انتخاب گزینه Arrange Icons

-842برای سفارشی کردن نوار آدرس و فرمول از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف formula bar -از گروه showتب review
ب Formula Bar -از گروه  showتب View
ج Formula -از تب data -
د Formula Bar -از گروهdata toolsو تبdata
-843برای وارد کردن فرمول در یک سلول از کدام فرمان استفاده می کنیم ؟
الفFormulas - Function -
بInsert - Function -
جInsert - Formulas -
دFormulas- Insert -
-844کدام نمودار زیر از نوع دایره ای می باشد ؟
الفPie -
بArea -
جBundle -
دCone -
-845کدام مورد درباره تابع  Roundنادرست است ؟
الف -این تابع براي گرد کردن اعداد اعشاري می باشد
ب -این تابع براي گرد کردن اعداد صحیح می باشد
ج -این تابع براي گرد کردن اعداد اعشاري تا رقمهاي دلخواه می باشد
د -این تابع براي شمارش اعداد اعشاري می باشد
-846جهت ادغام سلول ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفWrap Text -
بJustify -
جMerge Cells -
دShrink To Fit -
-847برای اینکه  Styleهای تعریف شده در یک فایل در بقیه فایلهای بازنیز قابل استفاده باشد ازکدام روش
استفاده می کنیم؟
الف Cell Style -برروي  Addکلیک می کنیم
ب -از  Cell Styleبر روي  Modifyکلیک می کنیم
ج -از  Cell Styleبرروي  Mergeکلیک می کنیم
د Cell Style -بر روي  Styleکلیک می کنیم
-848مفهوم ظاهر شدن عالمت  #در یک سلول چیست ؟
الف -طول عدد نسبت به عرض سلول بزرگتر است .
ب -طول عدد علمی نسبت به عر ض سلول بزرگتر است .
ج -سلول قالب بندي متنی شده دارد .
د -سلول حاوي فرمول است
-849انواع عملگرها در اکسل کدامند؟
الف -عملگرهاي منطقی  -محاسباتی  -رشته اي  -مقایسه اي
ب -عملگرهاي منطقی  -محاسباتی  -آدرس
ج -عملگرهاي محاسباتی  -آدرس -رشته اي

د -عملگرهاي محاسباتی  -مقایسه اي  -آدرس -رشته اي
-850طریقه نوشتن یک تابع در یک خانه چگونه است ؟
الف=min(A1:B5) -
ب(A1, B5) = min -
ج)X = A1 + b5) min -
د)C1=A1+B(min -
-851برای فعال کردن راهنمای برنامه از کدام کلید می توان استفاده نمود؟
الفF1 -
بF3 -
جF2 -
دF4 -
-852در هنگام درج خانه  ،برای اینکه خانه انتخاب شده به پایین حرکت کند و خانه جدید جای آن را بگیرد کدام
مورد را از کادر محاوره ای Insertباید انتخاب نمود؟
الفShift Cells Right -
بShift Cells Down -
جEntire Row -
دEntire Column -
-853با استفاده از کدام تب از کادر محاوره ای  Format Cellمی توان خطوط کادر خانه ها را تنظیم نمود ؟
الفAlignment -
بFont -
جNumber -
دBorder -
-854درکادر محاوره ای  Format Cellsو از تب  Alignmentانتخاب  Fillچه عملی انجام می دهد؟
الف -باعث می شود چنانچه طول متن از خانه بیشتر باشد بقیه متن در خط بعد قرار گیرد.
ب -باعث می شود که متن نوشته شده در خانه طوري تغییر اندازه داده شود تا در طول خانه قرار گیرد.
ج -باعث ترکیب شدن محتواي خانه هاي انتخاب شده در یک خانه می شود
د -باعث تکرار متن می شود تا عرض خانه را پر کند.
-855عملکرد تابع  IFچیست ؟
الف -بر روي سلولهاي انتخابی شرط می گذارد و اعداد جدید را جایگزین می کند.
ب -بر روي کلیه سلولها شرط می گذارد و اعداد جدید را جایگزین می کند.
ج -بر روي سلولهاي انتخابی شرط می گذارد  ،در صورت درست بودن شرط پیام مناسب می دهد.
د -بر روي سلولهاي انتخابی شرط می گذارد و اگر شرط برقرار نباشد .محتواي سلول را پاک می کند.
-856برای اینکه نتوان محتوای خانه های (  ) Cellصفحه کاری را تغییر داد چه باید کرد؟
الف -از کادرمحاوره اي  Format Cellsتب Protectionرا فعال کرده و گزینه Lockedرا انتخاب نماییم
ب -ابتدا سلول را  lockedمی کنیم و سپس از سربرگ Reviewگزینه  Protect Sheetرا کلیک می کنیم و کلمه رمز
قرار می دهیم.
ج -از سربرگ  Toolsگزینه  Protectionرا کلیک کرده و سپس  Protect Workbookرا کلیک میکنیم.
د -ابتدا سلول را  lockedمی کنیم و سپس از سربرگ Reviewگزینه  Protect Workbookرا کلیک می کنیم و
کلمه رمز قرار می دهیم.
-857کدام تابع برای محاسبه م یانگین داده های عددی یک محدوده از خانه ها بکار می رود؟

الفSum -
بCount -
جAverage -
دRound -
-858اگر خانه های  C1=6 ،B1=Ali ،A1=5باشد حاصل تابع زیر کدام است؟ (=Sum (Ali ; A1 ; C1
الف5 -
ب11 -
جAli 5 6 -
د -خطاي Name
-859اگر مقادیر خانه  B2=False ،A1=Trueو  C2=Aliباشد  .حاصل تابع زیر کدام است؟
(=Count ( A1 ; B2 ; C2
الف2 -
ب0 -
ج1 -
د3 -
-860اگر  F3=4 ،A1=True ،B1 = Khباشد حاصل تابع زیر کدام است؟
=)IF(a1=kh,"t","f
الف4 -
بF -
جError -
دF3 -
-861کدام گزینه قالب بندی شرطی را انجام می دهد؟
الفstyle formatting -
بconditional formatting -
جformatting -
دAuto Filter -
-862مجموعه فیلدهای مربوط به یک موضوع یا موجودیت چه نامیده می شود؟
الف -بانک داده
ب -رکورد
ج -جدول
د -بانک اطالعاتی
-863روشهای مشاهده رکوردها در جداول  Accessبه کدام روش زیر می تواند صورت بگیرد ؟
الفTable , Data base -
بForm View , Table -
جForm View , Data sheet -
دDesign view , Datasheet view -
-864مشخصات مربوط به یک موضوع یا موجودیت چه نامیده می شود ؟
الف -فیلد
ب -رکورد
ج -جدول

د -بانک اطالعاتی
-865اطالعات جزئی مربوط به یک موجودیت  ...................نامیده می شود؟
الف -رکورد
ب -جدول
ج -فیلد
د -بانک اطالعاتی
-866به مجموعه ای از رکوردها که دارای عناوین فیلد یکسان هستند  .................گفته می شود؟
الف -پایگاه داده
ب -جدول
ج -فیلد
د -رکورد
-867پسوند فایلهای اکسس چیست؟
الفmccdb -
بfcdb -
جnccdb -
دaccdb -
-868برای ویرایش یک رکورد چگونه می توان عمل نمود؟
الف -از طریق Form
ب -از طریق Data Sheet
ج -از طریق Query
د form -و Datasheet
-869برای تمایز افرادی که دارای نام یا نام خانوادگی یکسانی هستند بهتر است  .......................؟
الف -آنها را در فیلدهاي جداگانه ذخیره نمائیم.
ب -یک کلید اولیه (  ) Primary Keyبه جدول اضافه کنیم.
ج -براي نام یا نام خانوادگی آنها رمز قرار دهیم.
د -براي آنها فرم جداگانه ایجاد کنیم
-870کدام یک از عبارات زیر در مورد یک  Tableصحیح است؟
الف -یک  Tableمی تواند تنها داراي دو ایندکس باشد.
ب -یک  Tableمی تواند تنها داراي یک ایندکس باشد.
ج -یک  Tableمی تواند تنها یک  Primary Keyداشته باشد.
د -یک  Tableمی تواند حاوي چند  Primary Keyباشد.
-871کدام نو ع داده حداکثر  255کارکتر می باشد؟
الفshort Text -
بText -
جLong Text -
دHyperlink -
-872توسط چه خصوصیت فیلد می توان برای یک عبارت که در فیلدها می خواهد قرار گیرد قانون تعریف نمود؟.
الفRequired -
بAllow Zero -
جValidation Rule -

دCaption -
-873کدام نوع از دادة زیر شامل یک آدرس اینترنتی می تواند باشد؟
الفCurrency -
بOLE object -
جMemo -
دHyperlink -
-874اگر بخواهیم اجازه داشتن ارزش  Nullدر فیلد نداشته باشیم؟
الف -خاصیت  Requiredرا روي  Yesتنظیم کنیم.
ب -خاصیت  Requiredرا روي  Noتنظیم کنیم.
ج -خاصیت  Formatرا روي  Yesتنظیم کنیم.
د -خاصیت  Formatرا روي  Noتنظیم کنیم.
-875برای ایجاد فیلدی دارای زیر مجموعه از کدام نوع داده زیر استفاده می شود ؟
الفshort text -
بLong Text -
جOle Object -
دLookup Wizard -
-876اگربخواهیم تمام فیلدها دریک رکورد از جدول پرشود وهیچ یک خالی رد نشود کدام خصوصیت از فیلدها
باید فعال شود؟
الفRequired -
بIndex -
جCaption -
دDefault Value -
-877هر چه تعداد رکوردهای جدول بیشتر باشد برای اینکه اکسس بتواند داده ها را سریعتر  ،مرتب و جستجو
کند احتیاج به  ..................دارید؟
الفPrimary Key -
بQuery -
جFilter -
دIndex -
-878پرس و جو بر اساس یک معیار در اکسس چه نامیده می شود؟
الفquery -
بForm -
جTable -
دSearch -
-879کدام نوع داده برای قیمت کاال مناسب است ؟
الفCurrency -
بtext -
جNumber -
دMemo -
-880درجدول های بزرگ که می خواهیم جستجوها براساس چندین فیلد مانند فیلد نام ،شهر ،نام فرد و شماره
تلفن انجام شود بهتر است  .....................ایجاد کنیم؟

الف -ایندکس یگانه ایجاد کنیم.
ب -چند ایندکس ایجاد کنیم.
ج Primary Key -ایجاد کنیم.
د -خواص  Requiredفیلدهاي مذکور را برابر  Yesقرار دهیم.
-881برای درج یک فیلد در ساختار بانک اطالعاتی از کدام روش باید استفاده نمود؟
الفDesign - Insert Rows -
بInsert - Rows Database -
جInsert - Rows Data sheet -
دhome - Insert Rows -
-882برای انتخاب رکوردهایی بر اساس معیار خاص از کدام روش زیر استفاده می کنیم ؟
الفQuery -
بhome - Find -
جhome - Search -
دcreate -
-883برای ایجاد یک فرم از طریق  Wizardچگونه باید عمل نمود؟
الف -از طریق Create -Form wizard
ب -کلیک بر روي  Formsاز زیر مجموعۀ  Objectsدر پنجرة  Databaseو سپس دوبار کلیک برروي Create Form
by using wizard
ج -انتخاب  wizard Formاز ریبون home
د -انتخاب  using wizard Createاز ریبون Form
-884درهنگام طراحی فرم با  Form wizardکلیک برروی کدام دکمه باعث انتقال تمام فیلدها ازلیست
 Available selected Fieldsمی شود؟
الف< -
ب<< -
ج> -
د--> -
-885در قسمت باالی پنجره  Queryکدام یک از موارد زیر قرار دارد؟
الف -ستونهایی دارد که هر کدام یک فیلد را نشان می دهد.
ب -لیست فیلدهاي جدولی که انتخاب کرده اید قراردارد.
ج -جدولی همانند جدول  Datasheetدر باالي پنجره ظاهر می شود.
د -لیست فیلدها و جدولی همانند جدول Datasheet
-886جهت چاپ صفحات فرم یا گزارش از چه کلید میانبری استفاده می شود؟
الفCtrl + P -
بAlt + P -
جCtrl + Z -
دShift + P -
-887جهت چاپ صفحات خاصی از فرم یا گزارش در پنجره  Printودر قسمت  Print Rangeکدام گزینه را
انتخاب می نمائیم؟
الفAll -
بPage Form … To … -

جselected Records -
دPrint To File -
-888درپایگاه داده کلیه اطالعات در  ........ذخیره می شود.
الفERD -
بData Base -
جDBMS -
دDBL -
-889کدام یک از امکانات نرم افزار پایگاه داده  Accessنمی باشد ؟
الف -ذخیره اطالعات
ب -تجزیه وتحلیل اطالعات
ج -دسترسی تعداد کاربران زیاد
د -مدیریت اطالعات
-890هر پایگاه داده حداقل دارای یک  ..............است ؟
الفField -
ب -رکورد
جTable -
د -تصویر
-891بانک اطالعات چیست ؟
الف -مجموعه سازماندهی شده از اطالعات مرتبط و به هم پیوسته را گویند .
ب -به اطالعات متعدد از یک نوع گویند .
ج -به اقالم محاسباتی در پایگاه داده گویند .
د -به فرمولها گفته می شود
-892جدول چیست ؟
الف -به مجموعه اي از رکوردها که داراي فیلدهاي یکسانی باشد گویند.
ب -به مجموعه اي از فیلدها که داراي نوعهاي یکسانی باشد.
ج -به مجموعه اي از رکوردها که داراي فیلد باشد  ،گویند.
د -به مجموعه اي از فیلدها گویند.
-893کوچکترین عنصر در بانک که حاوی اطالعات است چه می گویند؟
الف -رکورد
ب -جدول
ج -فیلد
د -کاراکتر
-894خواص یک فیلد مشخص کننده چیست ؟
الف -نوع فیلد می باشد.
ب -تعداد یک فیلد می باشد.
ج -حداکثر فضاي الزم براي آن فیلد می باشد که می توان در نظر گرفت.
د -نوع فیلد و فضاي الزم براي آن فیلد است.
-895برای درج داده هایی مانند ردیف از  ........و داده های عددی که احتیاج به محاسبات دارند از نوع داده ....
استفاده می کنیم.؟)از راست به چپ)
الفNumber - Currency-

بText - Number -
جNumber - Auto number -
دText - Auto number -
-896کدام نوع داده برای قرار دادن تصویر در بانک اطالعات استفاده می شود؟
الفOLE -
بMemo -
جLookup Wizard -
دText -
-897جهت ذخیره متن های طوالنی از کدام نوع داده استفاده می شود؟
الفText-
بComment -
جLong Text -
دnumber -
-898کدام فیلد نوع داده می تواند اعداد  ،عالئم و حروف را در خود ذخیره کند؟
الفtext -
بCurrency -
جAttachَ -
دole -
-899کدام جمله در مورد کلید اصلی درست نمی باشد؟
الف -یک جدول ممکن است داراي چند فیلد کلیدي باشد ولی یکی از آنها کلید اصلی است.
ب -کلید اصلی می تواند مجموعه اي از دو یا چند فیلد باشد که داراي مقادیر منحصر بفرد است.
ج -از کلید اصلی براي ایجاد ارتباط بین جداول استفاده می شود.
د -از کلید اصلی براي ایجاد ارتباط بین جداول نمی توان استفاده نمود.
-900برای مشاهده لیست جداول بانک اطالعاتی در پنجره  Data Baseکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفObjects -
بTables -
جReports -
دOpen Table -
-901در نمای  ......داده های جدول را مشاهده و ویرایش نمود؟
الف- Data base
بData Sheet -
جdesign -
د -درختی  -جدول
-902با استفاده از کلیدهای ترکیبی  Home + Ctrlمکان نما به کجا منتقل می شود؟
الف -مکان نما به اولین فیلد رکورد اول منتقل می شود.
ب -مکان نما به اولین فیلد رکورد جاري منتقل می شود.
ج -مکان نما به فیلد اول رکورد آخر منتقل می شود.
د -مکان نما به اولین فیلد متنی منتقل می شود.
-903جهت انتخاب کلیه رکوردها از کدام کلیدهای ترکیبی استفاده می شود؟
الفAlt + S -

بCtrl + A -
جCtrl + R -
دAlt + A -
-904کدام گزینه برای تغییر نام فیلد در جدول صحیح نمی باشد؟
الف -سوئیچ به نماي  Data sheetتا نام فیلد را بتوان تغییر داد .
ب -دوبار کلیک روي عنوان فیلد و تایپ نمودن نام جدید در نماي Data Sheet
ج -کلیک راست روي نام فیلد در نماي Data Sheet
د -کلیک راست روي نام فیلد و انتخاب گزینه Rename Column
-905توسط کدام کلید ترکیبی بانک اطالعاتی جاری بسته می شود؟
الفAlt + F4 -
بCtrl + F5 -
جCtrl + F4 -
دAlt + F5 -
-906در نمای  Data Sheetجهت انتقال مکان نما به فیلد قبلی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفTab -
بAlt -
جCtrl -
د - shift+tab -دکمه هاي جهتی صفحه کلید
-907با انتخاب گزینه Newاز  fileکدام گزینه صحیح نیست؟
الف -به طور مستقیم یک بانک اطالعاتی جدید ایجاد می شود .
ب -پنجره  File New Data baseباز می شود تا نام بانک اطالعات جدید را وارد کنیم .
ج -قاب وظیفه جهت انتخاب نوع بانک اطالعات جدیدي که می خواهیم بسازیم  ،ظاهر می شود .
د -یک جدول جدید ایجاد می گردد.
-908کدامیک از روش های ایجاد جدول در بانک اطالعاتی نمی باشند؟
الف -ایجاد جدول با استفاده table wizard
ب -ایجاد ایجاد جدول با استفاده از Data sheet
ج -ایجاد جدول با استفاده از نوار ابزار Table & Border
د -ایجاد جدول با استفاده از Design View
-909طول پیش فرض فیلدهای متنی  shortTextچه مقدار است؟
الف 50 -کاراکتر
ب 255 -کاراکتر
ج 60 -کاراکتر
د 128 -کاراکتر
-910با انتخاب فیلد  Numberبطور پیش فرض  .................برای آن در نظر گرفته می شود.؟
الفInteger -
بLong Integer -
جSingle -
دDouble -
-911درج چه مقادیری در فیلد کلیدی مجاز نمی باشد؟
الف -مقادیر متنی

ب -مقادیر عددي
ج -مقادیر تهی ( ) Null
د -مقادیر تکراري و مقادیر تهی ( ) Null
-912انتخاب خاصیت (  Yes ( Duplicate Okاز خاصیت  Indexedفیلد باعث  ..................؟
الف -ایجاد ایندکس بر روي فیلد می شود و این فیلد در رکوردهاي جدول می تواند تکراري باشد.
ب -ایجاد ایندکس بر روي فیلد می شود و این فیلد در رکوردهاي جدول نمی تواند تکراري باشد.
ج -بر روي فیلد خاصیت ایندکس ایجاد نمی شود.
د -ایجاد ایندکس در کل فیلدها
-913جهت مرتب نمودن داده های جدول گزینه  Sortرا از تب  ............انتخاب می کنیم .
الفfield -
بhome -
جtable -
دDatabase Tools -
-914کدام گزینه برای حذف فیلد در نمای  Data sheetدرست است؟
الف -بر روي فیلد کلیک کرده و پس از انتخاب ستون کلید  Delete fieldرا فشار می دهیم .
ب -بر روي عنوان فیلد کلیک کرده سپس گزینه  Delete Columnرا از ریبون homeانتخاب می کنیم .
ج -فیلد را انتخاب نموده و از کلیک راست گزینه  Deleteرا انتخاب می کنیم .
د -بر روي فیلد کلیک راست کرده و سپس کلید  Delete fieldرا فشار می دهیم
-915کدام کاراکتر از عالئم مجاز برای نام گذاری فیلدها می باشد؟
الف -نقطه
ب -خط تیره
ج -عالمت تعجب
د -عالمت کروشه
-916جهت تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطالعات کدام یک از قسمتهای زیر تغییر داده می شود؟
الفField Size -
بValidation Rule -
جValidation Text -
دCaption -
-917برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطالعاتی نیازمند  ............هستیم .
الف -یک فیلد کلیدي
ب -یک فیلد ارتباطی
ج -یک فیلد کد
د -خطوط ارتباطی
-918به عنصری از بانک اطالعاتی که جهت ورود یا تغییر اطالعات بکارمی رود چه می گویند ؟
الفForm -
بDesign -
جDialog Box -
دWindow -
-919سربرگ  Formatدر پنجره خصوصیات فرم جهت تغییر یا تعیین ...............؟
الف -خصوصیات قالب بندي کنترل بکار می رود .

ب -خصوصیات داده هاي کنترل بکار می رود .
ج -نحوه فعال شدن رویداد در فرم بکار می رود .
د -سایر خصوصیات کنترل را تنظیم می کند .
-920کدام امکان در پنجره خصوصیات فرم  ،کنترل را فعال یا غیر فعال می کند ؟
الفFormat -
بEvent -
جEnable -
دOther -
-921برای ایجاد یک پرس وجو کدام گزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟
الفMacro -
بReport -
جTable -
دQuery -
-922اندازه داده نوع متنی چقدر می باشد ؟
الف 8 -بایت
ب 64000 -بایت
ج 255 -بایت
د -محدودیتی ندارد
-923برای درج یک تصویر در فرم از کدام تب استفاده می کنیم ؟
الفInsert -
بImage -
جFile -
دFormat -
-924کدام گزینه یک نوع داده در محیط اکسس محسوب نمی شود ؟
الفText -
بMemo -
جOle -
دForm -
-925مع آوری و سازمان دهی اطالعات در چند سطر که در مورد یک موجودیت می باشد را ..............گویند؟
الف -رکورد
ب -فیلد
ج -پایگاه داده
د -جدول
-926گزینه  Design Viewاز گروه Tableجهت ...................؟
الف -ایجاد یک فرم جدید بصورت ویزارد
ب -ایجاد یک جدول جدید بصورت ویزارد
ج -ایجاد فرم جدید بدون استفاده از جدول
د -ایجاد جدول جدید بدون استفاده از ویزارد
-927برای ایجاد یک فرم از...................؟
الفCreate-Form Design -

بHome -Form View -
جInsert- Form Design -
دInsert -Form View -
-928برای ایجاد گزارش از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الف- Query
بReport -
جForm -
دTable -
-929اگر جدول بخواهد با جدول دیگر در ارتباط باشد ؟
الف -باید حد اقل 10فیلد داشته باشد .
ب -باید حداقل 10رکورد داشته باشد .
ج -باید یک کلید اولیه داشته باشد .
د -باید کلید  CTRLرا پایین نگه داشت .
-930درهنگام طراحی یک  Queryانتخاب کدام موردباعث می شود که رکوردهای پیدا شده به صورت نزولی
مرتب باشند؟
الفAscending -
بNot Sorted -
جDescending -
دSort By Name -
-931در جدول  Queryسطر  Criteriaبرای چه منظوری گذاشته شده است ؟
الف -براي تعیین روش Sort
ب -براي معیار انتخاب رکوردها جهت نمایش
ج -تعیین جدول مورد نظر
د -ذکر عناوین فیلدهاي مورد نظر
-932برای اینکه هنگام اجرای Queryتوسط یک کادر محاوره ای سؤالی مبنی بر تعیین معیار پرسیده شود
درسطر criteriaکدام مورد زیر را می توان قرار داد ؟
الف} ? { -
ب { -لطفاً عبارت مورد نظر را وارد نمایید }.
ج] ? [ -
د/ ? / -
-933اگر بخواهیم رکوردهایی خاص را مشاهده کنیم .به طور مثال فیلد شهر آن اصفهان باشد  ،از کدام نوع فیلتر
باید استفاده کنیم ؟
الفFilter By Form -
بFilter -
جSort -
د Filter- Selection -وAdvanced Filter / Sort
-934بعداز اینکه با استفاده از Advanced Filter - Sortفیلتری را اعمال کردیم برای مشاهده نتیجه طبق
کدام گزینه باید عمل نمود ؟
الف- Filter By Selection
بRemove Filter - Sort -

جApply Filter - Sort -
دSave Record -
-935اگر می خواهید همه سطرهایی را ازجدول تان ببینید که با قسمتی از مقدار سطر یک جدول صفحه داده
تطبیق دارند از  .........استفاده کنید؟
الفFind-
بReplace -
جSelection filter -
دview -
-936تعریف زیر معرف کدام یک از موارد زیر است ؟
" محدود کردن نمایش اطالعات بانک اطالعاتی به رکوردها و فیلدهایی که براي تطبیق مشخص شده اند ".
الف -گزارش گیري
ب -ارتباطات در بانک
ج -مرتب کردن
د -فیلتر
-937کدام یک از موارد زیر از قسمتهای طراحی  Reportنمی باشد ؟
الفDetail -
بReport Header -
جPage Header -
دSummary -
-938کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد ؟
الف -جدول از مجموعه اي از گزارش ها ساخته می شود .
ب -به هر یک از اطالعات مربوط به موجودیت جدول گفته می شود .
ج -به مجموعه اي از فیلد هاي مربوط به یک موجودیت فرم گفته می شود .
د -جدول از مجموعه اي از رکورد ساخته می شود .
-939کدامیک از موارد زیر را نمی توان در  Data Sheet Viewانجام داد ؟
الف -حذف رکورد
ب -اصالح رکورد
ج -اضافه کردن رکورد
د -ایجاد فرم
-940در کدام حالت نمایش در پنجره  Data Baseآیکن های پانل سمت چپ با جزئیات دیده می شوند ؟
الفSmall Icons -
بList -
جDetails -
دLarge Icons -
-941معموالً آخرین مرحله در طراحی بانک اطالعاتی چیست ؟
الف -طراحی رابط کار
ب -رسم روند کار
ج -مستند سازي
د -وارد کردن داده در برنامه و آزمایش و پاالیش آن
-942برای تعیین کلید اولیه در هنگام طراحی بانک اطالعاتی پس از انتخاب فیلد مورد نظر بر روی کدام دکمه از

نوار ابزار باید کلیک نمود ؟
الفIndexes -
بBuild -
جPrimary Key -
دData Base Window -
-943برای اضافه کردن یک رکورد جدید گزینه  New Recordرا از کدام تب کلیک می کنیم ؟
الفhome -
بFormat -
جtable -
دInsert -
-944برای ایجاد گزارش کدام مورد را از تب createکلیک می کنیم ؟
الفForms -
بReports -
جQueries -
دTable -
-945برای تعیین فیلتر پیشرفته کدام گزینه زیر صحیح است ؟
الفFilter By Form -
بSort -
جFilter By Selection -
دAdvanced Filter / Sort -
-946برای ایجاد سر صفحه که یک بار در اول گزارش به عنوان تیتر و یک پاورقی که یکبار در انتهای گزارش
چاپ شود کدام مورد را از تب  designانتخاب می کنیم تا متن مورد نظر را در آن قسمتها قرار دهیم ؟
الفReport Header/ Footer -
بPage Header/ Footer -
جData Base -
دFormat -
-947در اکسس کدام یک جزو  Objectهای پنجره  Data Baseنیست ؟
الفReport -
بTable -
جData Base -
دForms -
-948کاربرها برای راحتی کار یا کاربرانی که حرفه ای نیستند برای ایجادفرم ،گزارش و  ..............بهتر است ازکدام
روش استفاده نمایند ؟
الفDesing -
بWizard -
جFile - New Form -
دcreatet - Form -
-949برای طراحی فرم ،گزارش،جدول و  ............که طراح می تواند بنا برخواسته خود بصورت دستی آنها را
طراحی کند از کدام روش استفاده می شود ؟
الفDesign -

بWizard -
جFile - New Form -
دcreate - Form -
-950در اکسس هر ستون از جدول چه نامیده می شود ؟
الفCells -
بFields -
جRows -
دRecords -
-951کدامیک از  Objectهای زیر سؤالی از بانک اطالعاتی می پرسد سپس نتیجه را نشان می دهد ؟
الفTables -
بReports -
جQueries -
دForms -
-952کدامیک از  Objectهای زیر مربوط به  Accessنیست ؟
الفTables -
بQueries -
جForms -
دWorkbooks -
-953اگر در هنگام طراحی  Queryستاره را از لیست فیلدها به لیست فیلد  Queryاضافه کند چه اتفاق می
افتد ؟
الف Query -رکوردهاي جدول را براساس دستوري که تعیین می کند  Sortمی کند .
ب Query -رکوردهاي جدول را بدون نمایش آنها مورد استفاده قرار می دهد .
ج Query -تمام فیلدهاي جدول را شامل می شود .
د Query -هیچکدام از فیلدهاي جدول را شامل نخواهد شد .
-954کدام یک از موارد زیر را در  Criteriaقرار دهیم باعث خواهد شد که رکوردهایی پیدا شوند که فیلد «
شخصیت » آنها مخالف "  "Niceاست ؟
الف<Nice -
ب> <”Nice“ -
جNice Is -
دNot Nice -
-955گزارش ها و فرمها اطالعاتشان را از کجا می توانند دریافت کنند ؟
الفTables -
بForms -
جQueries -
دReport -
-956اولین مرحله در هنگام طراحی فرم یا گزارش از طریق  Wizardکدام مرحله است ؟
الف -انتخاب اینکه چگونه گزارش یا فرم قالب بندي شوند .
ب -انتخاب فیلدهایی که می خواهید در فرم یا گزارش ظاهر شوند .
ج -انتخاب جدول یا  Queryکه شما می خواهید گزارش یا فرم براساس آن صورت گیرد .
د -خواندن چندین صفحه پشت سر هم و کلیک بر روي  Nextتا اینکه مراحل ویزارد تمام شوند .

-957کدامیک از موارد زیر از انواع داده نیست ؟
الفPicture/Graphic -
بNumber -
جText -
دDate/ Time -
-958فیلد از نوع  Long Textدر کدام یک از موارد زیر کاربرد دارد ؟
الف -براي فیلدهایی که داراي کاراکترهاي کمتر از  255هستند .
ب -براي متنهاي طوالنی که بیشتر از یک یا چند کلمه هستند .
ج -براي ذخیره کردن موضوع هایی که در برنامه هاي دیگر ایجاد شده اند مانند گرافیک یا فایل  Wordو ...
د -براي درج تصویر
-959کدامیک از فیلدهای زیر برای Primary Keyمناسب تر است ؟
الف -فیلد تاریخ
ب -فیلد Auto number
ج -فیلد شماره عضویت فرد در کتابخانه
د -نام فرد
-960کدامیک از موارد زیر در مورد خصوصیت درست نیست ؟
الف -مقدار  Defaultبه صورت اتوماتیک در هنگام ایجاد رکورد جدیددر فیلدها وارد می شود.
ب -در مقابل خصوصیت  Requiredمی توان عبارتی به صورت  )-( - -را وارد نمود .
ج -خصوصیت  Requiredتعیین می کند کاربر باید در فیلد مقدار وارد کند یا نه .
د -فیلد  Look Upاجازه می دهد که مقدار فیلد را از یک لیست از مقادیر وارد نمود .
-961کدامیک از موارد زیر صحیح نیست ؟
الف -قرار دادن  Indexedبه صورت ) Yes(No Duplicatesاز تکراري بودن ورودي ها محافظت می کند .
ب Primary Key -به صورت اتوماتیک ایندکس می شود .
ج -شما می توانید هر کدام از فیلدهاي  Hyper Link ،Ole Object ،Textرا ایندکس کنید .
د -خصوصیت  Indexبه سه حالت می تواند تنظیم شودکه عبارتنداز Yes(No ،Yes(Duplicate Ok) ،No :
)Duplicate
-962کدام یک نادرست است ؟
الف -ماکزیمم طول فیلد  Memoبرابر  255است .
ب Required -به شما اجازه می دهد که تعیین کنید وارد کردن داده به فیلد اجباري است .
ج -مقدار  Defaultتعیین می کند که در هنگام ایجاد رکورد جدید این مقدار به صورت اتوماتیک به فیلد داده می شود .
د Validation Rule -براي تعیین ارزیابی مقدار داده وارد شده به فیلد به کار می رود .
-963کدامیک از موارد زیر را در مقابل  Criteriaدر هنگام طراحی  Queryنمی توان نوشت؟
الف”Harris“ -
بNo Value -
ج>500 -
دAnd 12.30.2006 -

Between 1.1.2005

-964کدامیک از موارد زیر از بخشهای یک  Reportنیست ؟
الفSummary Section -
بDetail Section -
جReport Header Section -

دPage Header Section -
 Primary Key-965برای .......................؟
الف -براي  ( Uniqueیکتا ) کردن رکوردهاي جدول
ب Sort -کردن رکوردهاي جدول
ج -براي  Uniqueسازي فیلد هاي جدول
د -براي  sortکردن فیلدهاي جدول
-966کدام نرم افزار زیر یک بانک اطالعاتی است ؟
الفFox pro -
بAccess -
جVisual Basic -
دWord -
-967کدام خواص زیر در فیلد ها قالب نمایش فیلد را مشخص می کند  .مثالً اینکه با حروف کوچک یا بزرگ
نمایش داده شود ؟
الفCaption-
بIndexed -
جFormat -
دValidation Rule -
-968کدامیک از خواص زیر در فیلد ها نشان می دهد که این فیلد نمی تواند خالی باشد ؟
الفPrecision -
بScale -
جAllow Zero Length -
دRequired -
-969تعداد ارقام اعشاری را دریک فیلد عددی ازنوع  Decimalمی تواند ذخیره شود درکدام خواص فیلد
مشخص می شود ؟
الفScale -
بInput Mask -
جDecimal places -
دDefault Value -
-970کدام نوع داده برای قرار دادن تصویر در بانک اطالعاتی استفاده می شود ؟
الفMemo -
بNumber -
جOle -
دLook Up Wizard -
-971تعداد کل ارقامی که بعد از نقطه اعشار می تواند ذخیره شود برای اعداد  Decimalدر کدامیک ازخواص
فیلد مشخص می شود ؟
الفPrecision -
بScale -
جDecimal places -
دDefault Value -
-972کدام نوع داده برای متن و یا ترکیب متن و عدد مناسب است ؟

الفText -
بNumber -
جCurrency -
دAuto Number -
-973کدام نوع داده زیر برای داده های از نوع متنی است و همچنین از نظر طول فیلد محدودیتی ندارد ؟
الفLong Text -
بText -
جCurrency -
دAuto Number -
-974کدامیک از خصوصیات فیلدها برای تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطالعات برای تشخیص داده
های نامعتبر ،است ؟
الفValidation Text -
بValidation Rule -
جInput Mask -
دRequire -
-975کدام نوع داده  ،فیلدی شامل اقالم مختلف بصورت منو ایجاد می کند ؟
الف- Number
بLook Up Wizard -
جText -
دMemo -
-976جهت تعیین برچسب فیلد در  Field Propertyاز کدام قسمت استفاده می شود ؟
الفValidation Rule -
بField Size -
جCaption -
دPages -
-977کدامیک پرسشی است که از داده های ذخیره شده در جدول مطرح می شود ؟
الفQueries -
بTables -
جForms -
دPages -
-978کدامیک برای استفاده از کد های برنامه نویسی از قبل تعریف شده جهت کارهای تکراری در Accessمی
باشد؟
الفPages -
بMacros -
جModules -
دForms -
-979کدام کلید مکان نما را به اولین فیلد رکورد جاری منتقل می کند ؟
الفHome -
بEnd -
جPage Up -

دPage Down -
-980کدام نوع اندازه داده عددی (  )Numberجهت ذخیره سازی اعداد با دقت اعشاری مضاعف استفاده می
شود ؟
الفSingle -
بDouble -
جInteger -
دLong Integer -
-981کدامیک از انواع داده عددی خواص  Scaleو  Precisionرا جهت کنترل ورود اعداد اعشاری در اختیار ما
قرار می دهد ؟
الفDouble -
بSingle -
جReplication Id -
دDecimal -
-982کدامیک از مقادیر مختلف  Indexedنیست ؟
الفYes(Duplicate Ok) -
بNo -
جYes(No Duplicate) -
دuni code -
-983بر روی کدام یک از نوع فیلدها نمی توان ایندکس ایجاد کرد ؟
الفNumber -
بOle -
جText -
د -بر روي همه نوع فیلد می توان ایندکس ایجاد کرد .
-984جهت ذخیره سازی اعداد صحیح بین  -3میلیارد و  +3میلیا رد کدامیک از انواع داده ای زیر استفاده می
شود ؟
الفByte -
بDouble -
جDecimal -
دLong Integer -
-985کدامیک از روشهای ایجاد فرم شبیه سربرگ  Excelدر تمام صفحه گسترده است ؟
الفColumnar -
بTabular -
جData Sheet -
دAuto Wizard -
-986با ایجاد فرم به صورت Tabular؟
الف -می توانیم فرم را به صورت جدولی از فیلدها در رکوردها داشته باشیم .
ب -می توانیم نوعی فرم ستونی ایجاد کنیم .
ج -می توانیم فرمهاي معمولی ایجاد کنیم .
د -نمی توانیم فرمهاي معمولی ایجاد کنیم
-987کدامیک از بخشهای اصلی فرم نیست ؟

الفDetail -
بForm Header -
جForm Footer -
دForm View -
-988کدام انتخاب نوع فرم را ستونی ایجاد می کند ؟
الفTabular -
بColumnar -
جForm Wizard -
دData Sheet -
-989استخراج اطالعات و داده های خواسته شده از یک بانک اطالعاتی و ارائه آنها برای استفاده را  ........می
گویند .
الفTable -
بPage -
جQuery -
دMacro -
-990کدامیک از معمولی ترین نماها برای مشاهده و طراحی  Queryبکار می روند ؟
الف -نماي Data Sheet View
بDesign View -
ج -نماي  Data Sheet Viewو Design View
دData Type View -
-991جهت استفاده از عملیات تکراری انجام شده در بانک اطالعاتی از کدام یک از اشیا زیر استفاده می شود؟
الفTables -
بReports -
جMacro -
دQueries -
-992هنگامی که دو عبارت شرطی در  Criteriaنوشته شود،برای دارا بودن هردو شرط عملگر بین آنها  ،کدام
است ؟
الفNot -
بXor -
جAnd -
دOr -
-993کدام نوع مرتب سازی صعودی است ؟
الفAscending -
بDescending -
جGrouping -
دSorting -
-994در قسمت  Orientationدر هنگام ایجاد گزارش  ،چه چیز را تعیین می کنیم ؟
الف -صعودي و نزولی بودن رکوردها
ب -جهت چاپ گزارش بر روي کاغذ
ج -گروه بندي رکوردها

د -نوع گزارش
-995کدام یک از توابع زیر در طراحی گزارش  ،میانگین اعداد را محاسبه می کند ؟
الفCount -
بSum -
جMaximum -
دAverage -
-996اگر بخواهیم لیست کارمندان بر اساس استان دسته بندی شود ،از چه قسمتی در هنگام ایجاد گزارش
استفاده می کنیم ؟
الفOrientation -
بGroup -
جOrder -
دLayout -
-997کدام ناحیه از گزارش فقط یکبار در ابتدای گزارش چاپ می شود ؟
الفPage Footer -
بReport Footer -
جReport Header -
دPage Header -
-998کدام کنترل زیر در طراحی گزارش برای نمایش متن فیلدها استفاده می شود ؟
الفText Box -
بLable -
جImage -
دLine -
-999برای انتخاب کلمات همجوار و پشت سر هم از کدام کلید استفاده می شود ؟
الفCtrl -
بAlt -
جTab -
دShift -
-1000برای انتخاب چند خط از کدام گزینه زیر می توان استفاده کرد؟
الف -کلید  Altهمراه با کلیدهاي جهتی
ب -کلیک کردن بر مبدا و کشیدن ماوس به طرف انتها
ج -کلیک و درگ ماوس و انتخاب کلمات همراه با فشردن کلید Alt
د -کلید  Ctrlهمراه با کلیدهاي جهتی
-1001برای تعیین فاصله بین اجزای یک متن ،از زبانه  .............از کادر محاوره  ............استفاده می کنیم .
الف -زبانه  character spacingاز Font
ب -زبانه  Line and page breaksاز Paragraph
ج -زبانه  character spacingاز Paragraph
د -زبانه  Line and Page Breaksاز Font
-1002برای درج کاراکترهای ویژه از کادر محاوره ای  Symbolکدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
الفSpecial Characters -
بSymbol -

جInsert -
دShortcut -
-1003برای حذف کلید میانبر در کادر سفارشی کردن کلید میانبر برای نمادها از کدام دکمه استفاده می کنیم؟
الفAssign -
بReset All -
جRemove -
دClose -
-1004روش های تغییر نما در  Wordرا می توان:
الف -از زبانه  Viewفعال کرد
ب -از زبانه  Reviewفعال کرد
ج -از طریق دکمه هایی که در سمت چپ محیط نرم افزار قرار دارد فعال کرد
د -میتوان از طریق منوي  Fileآن را فعال کرد
-1005از کدام روش میتوان نماها را در ورد تغییر داد؟
الف -از طریق دکمه هایی که در گوشه پایین و سمت راست محیط  Wordقرار دارند
ب -از زیانه  Viewگروه  Showمی توان فعال کرد
ج -از زبانه  Insertمیتوان فعال کرد
د -از طریق دکمه هایی که در گوشه پایین و سمت چپ محیط  wordقرار دارند
-1006تعریف سبک چیست؟
الف -به کلیه ابزار هاي موجود در  wordسبک می گویند
ب -قالببندي از پیش تعریف شده مانند فونت ،رنگ ،اندازه براي یک کاراکتر مشخص شده هستند که با یک نام مشخص
ذخیره میشوند
ج -هر انتخاب را یک سبک گویند
د -روش هاي نمایش متن در  wordرا گویند
-1007انتخاب یک سبک از کدام روش صورت می گیرد؟
الف -انتخاب  Styleاز زبانه Home
ب -انتخاب  Styleاز زبانه Review
ج -انتخاب  Styleاز زبانه Design
د -انتخاب  Styleاز زبانه View
-1008برای حذف یک  Tabاز روی خط کش چگونه عمل می شود ؟
الف -تب مورد نظر را به بیرون از خط کش درگ می کنیم
ب -بر روي تب مورد نظر اشاره کرده و کلید  Deleteرا فشار می دهیم
ج -از کادر محاوره اي  Tabsپس از انتخاب تب مورد نظر بر روري دکمه  Createکلیک می کنیم
د -از کادر محاوره اي  Tabsگزینه  Tab Removeرا بر می گزینیم
-1009برای حذف یک  Tabاز روی خط کش چگونه عمل می شود ؟
الف -تب مورد نظر را با کلید  Backspaceاز صفحه کلید حذف می کنیم
ب -بر روي تب مورد نظر اشاره کرده و کلید  Deleteرا فشار می دهیم
ج -از کادر محاوره اي  Tabsپس از انتخاب تب مورد نظر بر روري دکمه  Clearکلیک می کنیم
د -از کادر محاوره اي  Tabsگزینه Remove Tabرا بر می گزینیم
-1010کدام گزینه از  Change Caseبرای اولین کاراکتر تمام واژه های متن انتخاب شده از حروف کوچک
استفاده می کند؟

الفUppercase -
بTitle Case -
جLowercase -
دToggle Case -
-1011برای اصالح خودکار متن ها در  Wordکدام گزینه مناسب است ؟
الفAuto Format -
بAuto Correct -
جAuto Select -
دAuto Change -
-1012برای خطایابی امالیی و گرامری از سربرگ  ........................گزینه  ...............................را انتخاب می کنیم.
الفHome > Spelling -
بView > Grammar -
جReview > Spelling & Grammar -
دInsert > Spelling & Grammar -
-1013هنگامی که در زیر کلمه یک خط قرمز موج دار کشیده می شود برای تصحیح آن می توان :
الف -روي آن دوبار کلیک کرده و خط موج دار را حذف نمود
ب -روي آن کلیک راست نموده و یکی از واژههاي پیشنهادي را از منوي میانبر بر گزینید.
ج -روي کلمه کلیک راست کرده و گزینه  Formatرا بر می گزینیم
د -کلمه را انتخاب می کنیم و دکمه  Deleteرا می فشاریم
-1014هنگامی که در زیر کلمه یک خط قرمز موج دار کشیده می شود برای تصحیح آن می توان:
الف -روي آن دوباره کلیک کرده و خط موج دار حذف نمایید
ب -روي آن کلیک راست نموده و گزینه  Changeرا بر می گزینیم
ج -روي آن کلیک راست نموده و یکی از لغات گزینه هاي  Ignore Allو  Autocorrectرا برگزینید
د -کلمه را انتخاب و بعد دکمه  caps lockرا از صفحه کلید می فشاریم .
-1015خط قرمز در زیر کلمه به چه معنی ست ؟
الف -کلمه مشکل گرامري دارد
ب -کلمه مشکل نوشتاري دارد
ج -کلمه مشکل فرمت دارد
د -کلمه غیرقابل ویرایش است.
-1016خط آبی در زیر کلمات چه معنایی دارد؟
الف -کلمه مشکل گرامري دارد
ب -کلمه مشکل نوشتاري دارد
ج -کلمه مشکل فرمت دارد
د -کلمه غیرقابل ویرایش است.
 Fixed Column Width-1017واقع در ناحیه  Auto fitچه عملی انجام می دهد؟
الف -این امکان را می دهد که طول کلیه سطرهاي جدول برابر با طول معینی تنظیم شود.
ب -این امکان را می دهد که پهناي کلیه سطرهاي جدول را برابر با طول معینی تنظیم کند
ج -این امکان را می دهد که طول کلیه ستون هاي جدول را برابر با طول معینی تنظیم کند
د -این امکان را می دهد که پهناي کلیه ستون هاي جدول را برابر با طول معینی تنظیم کند.
-1018کدامیک از گزینه ها در رابطه با ایجاد جدول به روش ترسیم صحیح است؟

الف -انتخاب گزینه  Insertاز سربرگ Table
ب -انتخاب گزینه  Tableاز سربرگ Home
ج -انتخاب گزینه  Draw Tableاز سربرگ Table
د -انتخاب  Draw Tableاز سربرگ  Insertگروه Table
-1019با انتخاب  5سطر آخر یک جدول و انتخاب گزینه  Insert Belowاز سربرگ  5 ،Layoutسطر در
............سطرهای انتخاب شده ایجاد می شود
الف -باال
ب -پایین
ج -سمت راست
د -سمت چپ
-1020با انتخاب  5سطر آخر یک جدول و انتخاب گزینه  Insert Aboveاز سربرگ  5 ،Layoutسطر در
 .................سطرهای انتخاب شده ایجاد می شود .
الف -باال
ب -پایین
ج -سمت راست
د -سمت چپ
-1021با انتخاب  5سطر آخر یک جدول و انتخاب گزینه  Insert Rightاز سربرگ  5 ،Layoutسطر در ............
سطرهای انتخاب شده ایجاد می شود.
الف -باال
ب -پایین
ج -سمت راست
د -سمت چپ
-1022با انتخاب  5سطر آخر یک جدول و انتخاب گزینه  Insert Leftاز سربرگ  5 ،Layoutسطر در .............
سطرهای انتخاب شده ایجاد می شود.
الف -باال
ب -پایین
ج -سمت راست
د -سمت چپ
-1023برای ترسیم جدول با استفاده از مداد از چه دستوری استفاده می شود؟
الفInsert table -
بQuick Table -
جDraw Table -
دWrite Table -
-1024برای تبدیل نوشته های جدول به نوشته های بدون کادر از کدام دستور استفاده می کنیم؟
الفRepeat Header Rows -
بConvert to Text -
جConvert to table -
دConvert to Formula -
-1025کدام یک از موارد زیر جهت تغییر اندازه یک شکل پس از انتخاب آن شکل صحیح است؟
الف -پیکان  4سر

ب -پیکان  2سر
ج -دایره باالي شکل
د -دستور Border
-1026جهت چرخاندن اشکال کدام یک از مراحل زیر صحیح است؟
الفInsert -> Rotate -
بView -> Rotate -
جHome -> Rotate -
دFormat -> Rotate -
-1027برای شمارش تعداد کاراکترهای متن یک سند از کدام فرمان استفاده می کنیم؟
الف -فرمان  Word Countاز منوي View
ب -فرمان  Word Countاز منوي Review
ج -فرمان  Word Countاز منوي Home
د -فرمان  Word Countاز منوي References
-1028برای انتخاب گیرندگان در فرم ادغام پستی روی کدام دکمه کلیک می شود؟
الفEdit Recipients -
بSelect Recipients -
جUpdate Labels -
دMatch Field -
-1029کلید میانبر دستور  Subscriptکدام است ؟
الف) + Ctrl -
ب= + Ctrl -
ج= + Ctrl + Shift -
د[ + Ctrl -
-1030برای دیدن اطالعات کامل از سبک مورد استفاده کلید ترکیبی  ........................را فشار می دهیم.
الفShift + F1 -
بCtrl + Alt + S -
جCtrl + Shift + S -
دCtrl + S -
-1031برای ایجاد سرصفحه و پاصفحه از کدام زبانه می توان استفاده کرد؟
الفHome -
بInsert -
جView -
دDesign -
-1032در کادر محاوره ای  border and shadingبا استفاده از قسمت  ........می توان سبک خط دلخواه کادر را
تعیین نمود.
الفColor -
بArt -
جBox -
دStyle -
-1033برای تبدیل صفحه کلید از حالت تایپ فارسی به التین از چه کلید ترکیبی استفاده می شود؟

الف Alt + Ctrl -سمت راست
ب Ctrl + Shift -سمت چپ
ج Alt + Shift -سمت چپ یا راست
د Ctrl + Shift -سمت راست
-1034از کدام کلید ترکیبی برای انتخاب کل سند استفاده می شود؟
الفCtrl + Click -
بCtrl + Shift + Click -
جCtrl + End -
دCtrl + A -
-1035برای ذخیره سند از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟
الفCtrl + o -
بCtrl + Shift + S -
جCtrl + S -
دCtrl + P -
-1036برای وارد کردن فرمول در سند از کدام دکمه استفاده می شود؟
الفSymbol -
بEquation -
جFormula -
دComment -
-1037برای شکستن متن و رفتن به صفحه بعد با استفاده از صفحه کلید از چه ترکیب کلیدی استفاده می شود؟
الفF2 -
بCtrl + V -
جCtrl + Enter -
دCtrl + S -
-1038برای تنظیم حاشیه های سند از کدام دکمه استفاده می شود؟
الفColumn -
بMargins -
جSize -
دOrientation -
-1039برای افزودن کادر به صفحه از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الفInsert -> Page Break -
بPage Layout -> Page Border -
جDesign -> Page Border -
دPage Setup -> Line number -
-1040نام پوشه پیش فرض برای ذخیره سازی الگوهای  Wordکدام است؟
الفTemplates -
بDocuments -
جMicrosoft Word -
دProgram File -
-1041برای ادغام سلول های جدول از کدام دکمه استفاده می شود؟

الفSplit Cells -
بSplit Table -
جMerge Cells -
دMerge Table -
-1042برای اینکه تصویر پشت متن قرار گیرد کدام گزینه از یخش Wrap Textانتخاب می شود؟
الفTight -
بSquare -
جBehind Text -
دThrough -
-1043برای درج شماره صفحه از زبانه  ...................دستور  .........................را اجرا می کنیم.
الفPage Number-Design -
بPage Number-Review -
جPage Number-Home -
دPage Number-Insert -
-1044برای نادیده گرفتن خط قرمز زیر کلمه بعد از کلیک راست کدام گزینه را بر می گزینیم؟
الفAdd to Dictionary -
بIgnore -
جDeny -
دCancel -
-1045برای نادیده گرفتن خط قرمز زیر کلمه اشتباه و تمام کلمات مشابه آن باید کدام گزینه را انتخاب کنیم ؟
الفIgnore -
بIgnore total -
جIgnore All -
دDeny -
 Blank page-1046از گروه  Pagesچه کاربردی دارد؟
الف -یک صفحه خالی درج می کند.
ب -یک کاور براي سند ایجاد می کند
ج -به صفحه بعد در سند می رود
د -یک سند الگو ایجادمی کند.
-1047کاربرد دستور  Page Breakدر گروه  Pagesچیست؟
الف -یک صفحه خالی درج می کند.
ب -یک کاور براي سند ایجاد می کند
ج -ارتباط میان بخش انتخابشده و مابقی سند را قطع می کند
د -یک سند الگو ایجاد می کند.
-1048برای استفاده از صفحه جلد در نرم افزار  Wordچگونه عمل می کنیم؟
الف -زبانه  Homeگروه  editingدستورcover page
ب -زبانه  Insertگروه  Pagesدستور Page Cover
ج -زبانه  Page Layoutدستور Cover Page
د -زبانه  Designگروه  Page Borderدستور Cover Page
-1049برای ایجاد متن کمرنگ روی صفجه و پشت نوشته ها کدام دستور مناسب است؟

الفPage Color -
بText Color -
جBackground Color -
دWatermark -
-1050برای اینکه بخواهید اطالعاتی که به هم مربوط هستند را به صورت شکل و تصویر نمایش دهید از چه
دستوری در  Wordاستفاده می کنید؟
الفWord Art -
بScreenshot -
جShape -
دSmart Art -
-1051ستونها در جدول نرمافزار  Wordچه نامیده می شوند؟
الفColumns -
بRows -
جCells -
دTable -
-1052سلولهایی که به صورت افقی در جدول قرار دارند چه نامیده می شوند؟
الفCells -
بColumns -
جRows -
دTable -
-1053به هر خانه جدول یک  ...................گفته می شود.
الفRows -
بColumns -
جTable -
دCell -
-1054برای وارد کردن تعداد سطر و ستون جدول در زمان ایجاد به چه روشی عمل می کنیم؟
الف Draw Table -از زبانه Insert
ب -کلیک روي  Tableاز زبانه  Insertو انتخاب Insert Table
ج Input Table -از زبانه Insert
د Insert Table -از زبانه Home
-1055در کدام بخش از کادر محاوره  Insert Tableتعداد سطر را وارد می کنیم ؟
الفNumber of Columns -
بFixed Column width -
جNumber of Rows -
دNumber of Cells -
-1056بعد از ایجاد یک جدول چه زبانه هایی نمایش داده می شود؟
الفFormat, Layout -
بTable, Design -
جDesign, Table -
دDesign, Layout -

-1057در کدام بخش از زیانه  Designتعیین می کنیم که جدول ما سطر عنوان داشته باشد یا خیر؟
الفBanded Rows -
بHeader Row -
جTotal Row -
دLast Row -
-1058در کدام قسمت زبانه  Fileمی توانیم اطالعات سند را ببینیم؟
الفINFO -
بSHARE -
جEXPORT -
دACCOUNT -
-1059کدامیک از گزینه های دستور  Printمی توان تمام صفحات سند را چاپ کرد؟
الفPrint Preview -
بPrint All Page -
جPrint Selection -
دPrint Current Page -
-1060اگر بخواهیم فقط صفحات زوج چاپ شود چگونه عمل می کنیم؟
الفOdd Page -
بPrint All Page -
جEven Page -
دPrint Current Page -
-1061برای سفارشی کردن صفحات چاپ از کدام دستور استفاده می شود؟
الفCustom Print -
بPrint All Page -
جPrint Selection -
دPrint Current Page -
-1062برای درج ( Commentتوضیحات) در متن.......
الفView>New Comment -
بInsert>New Comment -
جHome>New Comment -
دReview>New Comment -
-1063برای سفارشی کردن بزرگنمایی صفحه در محیط نرم افزار  Wordاز کدام مورد استفاده می کنیم؟
الفCustom -
بReview>Zoom -
جView>Zoom -
دView>Setting -
-1064کاربرد  Fontچیست؟
الف -با استفاده از این گزینه می توانیم اندازه متن را تعیین کنیم
ب -با استفاده از این گزینه می توانیم شکل متن انتخابی را تغییر دهیم
ج -با استفاده از این گزینه می توانیم نوع متن را تغییر دهیم
د -براي فرمت دادن به متن از این مورد استفاده می کنیم.

-1065برای پاک کردن فرمت های اعمال شده روی متن کدام مورد مناسب تر است؟
الفChange Case -
بRemove Format -
جClear All Formatting -
دDelete Formatting -
-1066دستور  Strikethroughچه کاری انجام می دهد؟
الف -روي متن یک خط درج می کند.
ب -یک خط زیر متن درج می کند.
ج -متن را مایل و کج می کند.
د -متن را توپر می کند.
-1067برای مرتب سازی نوشته ها بر اساس عدد یا حروف الفبا سریع ترین دستور کدام است؟
الفFilter -
بIncrease Alphabet -
جSort -
دAsset -
-1068برای اینکه بخواهیم پاورقی در متن ایجاد شود از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفEnd note -
بFootnote -
جFooter -
دHeader -
-1069گروه  Table Stylesدر زبانه  DESIGNجدول چه کاربردی دارد؟
الف -اعمال سبک بر خطوط جدول
ب -ایجاد سلول هاي جدید
ج -اعمال سبک روي جدول
د -اعمال سبک روي تصویر
-1070برای تغییر رنگ سلول های جدول کدام مورد به کار می رود؟
الفTable Color -
بBorder -
جFill Color -
دShading -
-1071برای انتخاب سطر جدول کدام یک از دستورات  Selectرا بر می گزینیم؟
الفSelect Cell -
بSelect Column -
جSelect Row -
دSelect Table -
-1072برای انتخاب ستون جدول کدام یک از دستورات  Selectرا بر می گزینیم؟
الفSelect Cell -
بSelect Column -
جSelect Row -
دSelect Table -

-1073برای انتخاب سلول در جدول از کدامیک از دستورات  Selectاستفاده می کنیم ؟
الفSelect Cell -
بSelect Column -
جSelect Row -
دSelect Table -
-1074برای انتخاب کل جدول کدام یک از دستورات  Selectرا انتخاب می کنید؟
الفSelect Cell -
بSelect Column -
جSelect Row -
دSelect Table -
-1075دستور  Select Rowاز گروه  Selectچه کاری انجام می دهد؟
الف -سلول را انتخاب می کند
ب -ستون جدول را انتخاب می کند.
ج -سطر جدول را انتخاب می کند
د -کل جدول را انتخاب می کند
-1076در کادر محاوره ای  ...............می توانیم اندازه ها ،جهت ،رنگ و تنظیمات دیگر جدول را به صورت یک جا
تعیین کنیم.
الفTable Option -
بTable Setting -
جTable Properties -
دView Gridlines -
-1077گزینه  Eraserاز گروه  Drawچه کاربردی دارد؟
الف -رسم ستون و سطر جدول
ب -تبدیل جدول به متن
ج -تعیین جهت نوشته هاي جدول
د -حذف قسمت مورد نظر جدول
-1078برای پاک کردن قسمت مورد نظر جدول از کدام دستور استفاده می شود؟
الفDraw -
بClear -
جRemove -
دEraser -
-1079برای حذف ستون های جدول کدام دستور از گروه  Deleteرا بر می گزینیم؟
الفDelete Cells -
بDelete Columns -
جDelete Rows -
دDelete Table -
-1080برای حذف سطر های جدول کدام دستور از گروه  Deleteرا بر می گزینیم؟
الفDelete Cells -
بDelete Columns -
جDelete Rows -

دDelete Table -
-1081برای حذف سلول های جدول کدام دستور از گروه  Deleteرا بر می گزینیم؟
الفDelete Cells -
بDelete Columns -
جDelete Rows -
دDelete Table -
-1082برای حذف کل جدول کدام دستور از گروه  Deleteرا اعمال می کنیم؟
الفDelete Cells -
بDelete Columns -
جDelete Rows -
دDelete Table -
-1083برای تجزیه یک سلول به چند سطر و ستون از کدام دستور استفاده می کنیم؟
الفMerge Cells -
بSplit Cells -
جSplit Table -
دSplit Column -
-1084برای تقسیم جدول به دو بخش کدام دستور مناسب است؟
الفMerge Cells -
بSplit Table -
جSplit Cells -
دSeparate Table -
-1085توسط این گزینه می توانیم ارتفاع جدول را تعیین کنیم:
الفHeight -
بWeight -
جWidth -
دVertical -
-1086توسط این گزینه می توان عرض جدول را تعیین کرد:
الفHeight -
بWeight -
جWidth -
دVertical -
-1087هرگاه اندازه سطرهای جدول نامنظم شد ،توسط کدام گزینه می توانیم آن ها را منظم کنیم؟
الفDistribute Columns -
بDistribute Rows -
جDistribute Cell -
دDistribute Table -
-1088هرگاه اندازه ستون های جدول نامنظم شد ،توسط کدام گزینه می توانیم آن ها را منظم کنیم؟
الفDistribute Columns -
بDistribute Rows -
جDistribute Cell -

دDistribute Table -
-1089چگونه می توانیم جهت نوشته جدول را تغییر دهیم؟
الف Text Orientation -از گروه Table
ب Text indentation -از گروه Sort
ج Text Direction -از گروه Alignment
دText Direction -از گروه Cell Size
-1090با استفاده از گزینه  .............می توانیم تعیین کنیم متن از حاشیه سلول چقدر فاصله داشته باشد.
الفCell Direction -
بCell Alignment -
جCell Indention -
دCell Margins -
-1091برای تکرار عنوان سطر جدول در هر صفحه از کدام ابزار میتوان استفاده نمود؟
الفConvert to text -
بRepeat Header Column -
جRepeat Header Row -
دRepeat Header Cell -
-1092دستور  Repeat Header Rowsدر گروه  Dataچه عملکردی دارد؟
الف -جدول را به متن تبدیل می کند
ب -می توانیم فرمول بنویسیم
ج -براي سطرها عنوان ایجاد می کند
د -در هر صفحه عنوان جدول را تکرار می کند
-1093کدام گزینه برای درج تصویر به کار می رود .
الفIllustrate -
بShape -
جImage -
دPicture -
-1094با درج نمودن تصویر یک زبانه جدید به نام  ....................ایجاد می گردد.
الفFormat -
بPicture -
جDesign -
دLayout -
-1095نرم افزار  Wordجزو کدام یک از برنامه های زیر به حساب می آید؟
الف -برنامه نویسی
ب -بانک اطالعات
ج -واژه پرداز
د -صفحه گسترده
-1096نرم افزار Wordدر کدام مورد کاربرد دارد؟
الف -برنامه نویسی
ب -امور مالی
ج -امور گرافیکی

د -تهیه و ویرایش کتاب و مقاله
-1097برای اعمال فرمت های اعمال شده متن انتخابی روی سایر نوشته ها سریع ترین روش کدام است؟
الف -کپی کردن متن
ب Duplicate -کردن نوشته
ج -استفاده از Format Painter
دCopy formatting -
-1098برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الف -سربرگ  viewگزینه Style
ب -سربرگ  Insertگزینه clipart
ج -سربرگ  Insertگزینه object
د -سربرگ  Insertگزینه Symbol
-1099کلید میانبر فرمان  redoکدام است؟
الفCtrl +z -
بCtrl + s -
جCtrl + Y -
دAlt + D -
-1100کلید میانبر  copyکدام گزینه است؟
الفCtrl + A -
بCtrl + x -
جAlt + c -
دCtrl + c -
 ...............-1101از جمله نرم افزارهای بسته  Officeبوده که بیشتر برای نوشتن و ویرایش کتاب ،مجالت و اسناد
و ....از آن استفاده می شود.
الفExcel -
بWord -
جAccess -
دPowerPoint -
-1102برای پیش نمایش سند قبل از چاپ از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفQuick Print -
بPrint -
جPrint Preview -
دPrint Page -
-1103آسان ترین شیوه برای ایجاد یک سند در  Wordاستفاده از کلیدهای ترکیبی  ...............است.
الفCtrl + M-
بAlt + N -
جCtrl + O -
دCtrl + N -
-1104به سندهای آماده و از قبل ویرایش شده که به عنوان الگو استفاده می شوند چه می گویند؟
الفPattern -
بTemplate -

جRecent -
دBlank -
-1105آسان ترین شیوه برای باز کردن یک سند در  Wordاستفاده از کلیدهای ترکیبی …… است.
الفCtrl + N -
بAlt +N -
جCtrl + O -
دCtrl+ R -
-1106برای ذخیره سند از چه کلیدهایی استفاده می شود؟
الفCtrl +x -
بCtrl + c -
جCtrl +w -
دCtrl +s -
-1107برای مدیریت سند ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفINSERT -
بPAGE LAYOUT -
جFILE -
دDESIGN -
-1108کاربرد بخش  Fileدر  Wordچیست؟
الف -درج اشیا و نمودار
ب -مدیریت پاراگراف و متن
ج -بازبینی سند قبل از چاپ
د -مدیریت سند
-1109فرمت  ..........فایل را به صورت غیر قابل تغییر در می آورد و با نرم افزار  Wordقابل اجرا نیست.
الفPDF -
بDOCM -
جDOC -
دDOCX -
-1110زمانی که شما نیاز داشته باشید تا به سند خود آدرس ذخیره سازی داده و برای آن نامی را تعیین کنید
بهتر است از کدام گزینه استفاده کنید؟
الفSave As-
بSave -
جExport -
دShare -
-1111چه زمانی از کادر محاوره ای  Browseاستفاده می کنیم؟
الف -ویرایش جدول در سند
ب -ایجاد سند جدید
ج -جستجوي سند
د -بازبینی سند
-1112برای اضافه کردن ابزار یا دستور به نوار ابزار با دسترسی سریع چگونه عمل می کنیم؟
الفOption> Customize Ribbon-

ب -کلیک راست روي ریبون و انتخاب گزینه Customize Quick Access Toolbar
جOption> Advanced> Editing Option -
د -زبانه  Viewگروه Window
-1113برای ویرایش نوار ابزار ( )Quick Access Toolbarاز کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفOption> Add-in -
بOption > Customize Ribbon -
جOption> Quick Access Toolbar -
دOption>Edit>Toolbar -
-1114با استفاده از  ...................می توانیم سند خود را چاپ کنیم.
الفPrint -
بSave -
جInfo -
دOpen -
-1115از چه گزینه ای برای انتخاب تعداد سندهایی که می خواهیم چاپ شود استفاده می کنیم؟
الفPrint all page -
بQuick print -
جNumber of pages -
دCopies -
-1116برای چاپ صفحه جاری در سند باید کدام گزینه را انتخاب کنیم؟
الفPrint Selection -
بPrint Current Page -
جPrint First Page -
دPrint All pages -
-1117برای چاپ تمام صفحات سند بهترین گزینه کدام است؟
الفPrint Current Page -
بPrint Pages -
جPrint Selection -
دPrint All pages -
-1118با استفاده از کدام گزینه می توانیم صفحات مورد نظر را به صورت سفارشی چاپ کنیم؟
الفPages -
بPrint Current pages -
جCustom Print -
دPrint from ... to... -
-1119برای چاپ متن انتخاب شده از کدام مورد استفاده می کنیم؟
الفPrint Selected Text -
بPrint Section -
جPrint Current text -
دPrint Selection -
-1120با استفاده از کدام دستور از منوی  Fileمی توانید سند خود را در اینترنت به اشتراک بگذارید؟
الفExport -

بPublish -
جPrint -
دShare -
-1121کاربرد گزینه  Exportچیست؟
الف -انتشار سند در دیگر فرمت ها
ب -انتشار سند
ج -پیش نمایش سند
د -وارد کردن سند با فرمت خاص
-1122کلید میانبر برای بستن سند کدام است؟
الفCtrl + C -
بCtrl +W -
جAlt+F4 -
دAlt + W -
-1123برای بستن سند از چه دستوری استفاده می شود؟
الفExit -
بEject -
جClose -
دClose Document -
-1124برای وارد شدن به حساب کاربری خود در  Officeچگونه عمل می کنیم؟
الفFile > New> Account -
بFile > Open> Account -
جFile> Account -
دFile > Option> Account -
-1125برای واردشدن به حساب کاربری خود در  Officeاز کدام دکمه استفاده می کنید؟
الفSign Up -
بSign In -
جSign Out -
دSign at -
-1126برای تغییر تنظیمات و سفارشی کردن نرم افزار از گزینه  ............در منوی  Fileاستفاده می کنیم.
الفAccount -
بInfo -
جCustomize Word -
دOptions -
-1127برای تغییر شکل ظاهری سند و استفاده از تمهای آماده در  Wordاز کدام زبانه اقدام می کنیم؟
الفINSERT -
بHOME -
جDESIGN -
دLAYOUT -
-1128مزیت الگو ( )Templateچیست؟
الف -قابل تغییر نیست

ب -فقط در  Word 2013قابل اجراست
ج -صرفه جویی در زمان ویرایش
د -داراي جدول و اشیا است
-1129توسط کدام دستور می توانیم متن انتخابی را برش زده و به جای دیگر انتقال دهیم؟
الفCut -
بPaste -
جCopy -
دFormat Painter -
-1130هر گاه بخواهیم فرمت یک متن را به متن های دیگر انتقال دهیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفCut -
بCopy Format -
جFormat Painter -
دPaste Format -
-1131برای اعمال رنگ پس زمینه روی سند از چه دستوری استفاده می شود؟
الفWatermark -
بPage Color -
جPage Border Color -
دBackground Color -
-1132برای چسباندن متنی که از قبل انتخاب و کپی یا برش زده شده است کدام دستور به کار می رود؟
الفPaste -
بClipboard -
جReplace -
دFind -
-1133برای ایجاد نوشته های چند ستونی چه دستوری را اجرا می کنیم؟
الفMulti Columns -
بPage Layout > Columns -
جPage Layout >Line Numbers -
دPage Layout > Margins -
-1134برای مشخص کردن تعداد ستون ها به صورت دستی در کادر محاوره ای Columnsکدام مورد را باید
تغییر دهیم؟
الفPreset -
بWidth and Spacing -
جNumber of columns -
دApply to -
-1135برای قرار دادن خط بین ستون ها کدام گزینه از کادر محاوره ای  Columnsرا انتخاب می کنیم؟
الفLine spacing -
بLine between -
جLine in middle -
دLine in right -
-1136کاربرد گزینه  Change Caseچیست؟

الف -تغییر زبان صفحه کلید
ب -اعمال تغییرات روي حاشیه سند
ج -تغییر حروف التین از بزرگ به کوچک و بالعکس
د -تغییر فرمت نوشته هاي التین
-1137از دستور  Fontبه چه منظور استفاده می کنیم؟
الف -تغییر کوچک یا بزرگی متن
ب -تغییر فرمت جمله
ج -حذف فرمت نوشته
د -براي تعیین نوع قلم
-1138برای بزرگ کردن اندازه نوشته کدام گزینه به کار می رود؟
الفChange Font size -
بFont -
جIncrease Font Size -
دDecrease Font size -
-1139برای اینکه اندازه متن را کم کنیم روی کدام دستور کلیک می کنیم؟
الفDecrease Font size -
بSmall Font -
جIncrease Font size -
دChange Font size -
-1140برای اینکه بخواهیم حرف اول کلمه هر جمله با حروف بزرگ التین نوشته شود ،باید کدام گزینه را
برگزینیم؟
الفUppercase-
بLowercase -
جCapitalize Each word -
دSentence case. -
-1141اگر بخواهیم تمام حروف انگلیسی بزرگ باشند کدام گزینه مناسب است؟
الفLowercase -
بSentence case -
جToggle case -
دUppercase -
-1142برای نوشتن حروف کوچک انگلیسی از کدام دستور  Change Caseاستفاده می کنیم؟
الفLowercase -
بUppercase -
جCapitalize each word -
دSentence case -
-1143اگر بخواهیم اولین حرف از هر کلمه انگلیسی کوچک باشد ،کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفSentence Case -
بCapitalize Each Word -
جToggle case -
دLowercase -

-1144برای برجسته کردن نوشته باید کدام گزینه را فعال کنیم؟
الفUnderline -
بItalic -
جStrikethrough -
دBold -
-1145از گزینه  Underlineبرای  ...................متن استفاده می شود .
الف -زیرخط دار کردن
ب -مورب کردن
ج -توپر کردن
د -جلوه دار کردن
-1146برای مورب کردن متن از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفBold -
بItalic -
جUnderline -
دEffect -
-1147کاربرد سبک  Italicچیست؟
الف -توپر کردن نوشته
ب -زیر خط دار کردن نوشته
ج -مورب کردن نوشته
د -ایجاد خط روي نوشته
-1148برای نوشتن توان یک عدد از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
الفSuperscript -
بSubscript -
جStrikethrough -
دBold -
-1149برای اندیسگذاری(زیرنویس) چه گزینه ای مناسب است؟
الفSuperscript-
بSubscript -
جStrikethrough -
دBold -
-1150برای جلوه دادن به متن بهتر است کدام دستور را برگزینیم؟
الفText Style -
بText option -
جText Effects -
دFont -
-1151با این دستور می توانیم رنگ متن را تغییر دهیم:
الفHighlighter -
بColor -
جTypography -
دFont Color -

-1152برای رنگ کردن زمینه نوشته از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفFont color -
بFore color -
جHighlight -
دLine color -
-1153برای ایجاد فهرست چندسطحی کدام دستور مناسب تر است؟
الفBullets -
بNumbering -
جMultilevel List -
دTable of content -
-1154زمانی که  Bulletsمورد نظر خود را در لیست کشویی پیدا نکردیم از کدام گزینه برای ایجاد Bullets
جدید استفاده می کنیم؟
الفDefine new number format -
بDefine new multilevel list -
جChange list level -
دDefine new bullet -
-1155ابزار ایجاد فهرست در  Wordکدام است؟
الفMultilevel list -
بTable of Contents -
جNumber list -
دList of content -
-1156کدامیک از دستورات  Alignmentمتن را وسط چین می کند؟
الفCenter -
بRight -
جLeft -
دJustify -
-1157برای نوشتن متون فارسی باید از کدام گزینه  Alignmentاستفاده کنیم؟
الفCenter -
بRight -
جLeft -
دJustify -
-1158برای ترازبندی متن از سمت راست کدام دستور مناسب است؟
الفAlign right -
بAlignment -
جRight -
دIndent to right -
-1159گزینه  ..........................برای ترازبندی متن کاربرد دارد.
الفIndentation -
بJustify -
جLine spacing -

دDirection -
-1160کدام یک از دستورات  Alignmentبرای منظم کردن متن کاربرد دارد؟
الفCenter -
بRight -
جMargins -
دJustify -
-1161برای کم کردن فاصله پاراگراف از حاشیه باید چه دستوری را اجرا کنیم؟
الفLeft indention -
بIncrease indent -
جDecrease indent -
دHigh indention -
-1162گزینه  Increase indentبه چه منظوری به کار می رود؟
الف -کم کردن فاصله پاراگراف از حاشیه
ب -زیاد کردن فاصله پاراگراف از حاشیه
ج -براي افزایش حاشیه
د -براي کاهش حاشیه
-1163جهت نوشته با کدام دستور تغییر می کند؟
الفDirection -
بIndentation -
جAlignment -
دsort -
-1164کدام گزینه برای نوشتن متون فارسی به کار می رود؟
الفLeft to right text direction -
بRight to left text direction -
جRight indention -
دLeft indention -
-1165کدام دستور فاصله بین خطوط را تعیین می کند؟
الفText spacing -
بParagraph spacing -
جCharacter spacing -
دLine and paragraph spacing -
-1166ابزار  Line and Paragraph Spacingچه کاربردی دارد؟
الف -ترازبندي خطوط و پاراگراف
ب -تورفتگی خطوط و پاراگراف
ج -تنظیم فاصله خطوط و پاراگراف
د -ایجاد خطوط جدید و پاراگراف
-1167چه زمانی از ابزار  Borderاستفاده می کنید؟
الف -براي تنظیم حاشیه برگه استفاده می شود
ب -براي تغییر حاشیه جدول استفاده می شود
ج -براي ایجاد کادر دور متن و جدول استفاده می شود

د -براي انتخاب سبک نوشته استفاده می شود.
 Shading-1168برای  ................به کار می رود.
الف -تنظیم فاصله خط و پاراگراف
ب -ایجاد حاشیه و کادر
ج -مرتب سازي متون
د -تعیین رنگ و طرح زمینه داخل کادر
-1169برای حذف تغییرات و قالببندی متن از کدام دستور استفاده می شود؟
الفRemove formatting -
بClear formatting -
جDelete formatting -
دChange formatting -
-1170با استفاده از کدام گزینه میتوان سبک جدید و سفارشی ایجاد نمود؟
الفCreate a new style -
بDefine New Style -
جApply Style -
د..Save As New Style Set -
 Apply Styles-1171چه کاری انجام می دهد؟
الف -سبک جدید ایجاد می کند
ب -سبک قبل را حذف می کند
ج -سبک جدید ایجاد می کند و می توانیم سبک هاي موجود را اعمال کنیم
د -سبک هاي موجود را ویرایش می کند
-1172به چه روشی می توانیم نوع  tabرا تغییر دهیم؟
الف -با کلیک کردن روي خط کش
ب -از سربرگ  viewانتخاب گزینه change tab
ج -از سربرگ  viewانتخاب گزینه types of tab
د -با کلیک روي مربع مربوط به  tabها در سمت چپ خط کش
-1173برای اجرای هر کدام از  tabها باید چه عملی را انجام دهیم؟
الف -در مکان دلخواه در خط کش افقی کلیک می کنیم
ب -با درگ کردن خط کش
ج -روي صفحه در حین تایپ کردن دکمه  caps lockرا می فشاریم
د -با فشردن دکمه scroll bar
-1174کدام  tabبرای نوشتن حروف انگلیسی استفاده می شود؟
الفRight Tab -
بLeft Tab -
جCenter Tab -
دDecimal Tab -
-1175کدام تب برای وسط چین کردن به کار می رود؟
الفRight Tab -
بBar Tab -
جCenter Tab -

دDecimal Tab -
 Center Tab-1176به چه نوع تبی گفته می شود ؟
الف -تب اعشاري
ب -تب راست
ج -تب وسط
د -تب بار
-1177برای ایجاد تورفتگی خط اول پاراگراف در محل ایجاد تب کدام گزینه را بر می گزینیم؟
الفHanging Indent -
بFirst Line Indent -
جFirst Line Tab -
دDecimal Tab -
-1178برای وسط چین کردن اعداد اعشاری و قرار دادن اعشار عدد در یک راستا کدام تب را انتخاب می کنیم؟
الفCenter Tab -
بDecimal Tab -
جBar Tab -
دRight Tab -
 Bar Tab-1179چه کاری انجام می دهد؟
الف -ایجاد تورفتگی خط اول پاراگراف در محل ایجاد تب
ب -قرار دادن یک خط در محل ایجاد تب
ج -ایجاد تب در خط کش افقی از سمت راست
د -قرار دادن اعشار اعداد در یک راستا
-1180کاربرد  Decimal Tabچیست؟
الف -ایجاد تب راست
ب -ایجاد تب وسط
ج -ایجاد تب چپ
د -ایجاد تب اعشاري
 First Line Indent-1181چه کاربردی دارد؟
الف -براي وسط چین کردن اعداد اعشاري به کار می رود.
ب -براي ایجاد تورفتگی کل پاراگراف به کار می رود.
ج -براي ایجاد تورفتگی خط اول پاراگراف به کار می رود
د -براي ایجاد فاصله بین خطوط به کار می رود .
-1182از کدام گزینه برای تغییر فاصله بین خطوط و پاراگراف استفاده می کنیم؟
الفSpecial character -
بLine and paragraph spacing -
جLine and paragraph indent -
دEach character Spacing -
-1183کلید میانبر  Findکدام است؟
الفF3 -
بCtrl +j -
جCtrl + R -

دCtrl + F -
-1184توسط کدام گزینه می توان لغت و اصطالح مورد نظر را در متن فایل پیدا کنیم؟
الفFind -
بReplace -
جSearch -
دGoogle -
-1185کدام دستور برای جایگزین کردن یک متن جدید با متن فعلی به کار می رود؟
الفReplace -
بFind -
جObject -
دSearch -
-1186در قسمت  ..............از پنجره Find and Replaceعبارتی را که می خواهیم ورد آن را برای جایگزینی
انتخاب کند(پیدا کند) ،مینویسیم.
الفReplace With -
بFind With -
جFind What -
دSearch word -
-1187در منوی کشویی  Find Whatچه مینویسیم؟
الف -متن جدید براي جایگزین شدن
ب -متنی که می خواهیم جستجو کنیم
ج -متنی را که می خواهیم توپر کنیم
د -متنی که می خواهیم فرمت آن را پاک کنیم
-1188در کدام کادر باید کلمه یا ع بارت جدیدی را که می خواهیم با کلمه قبلی جایگزین شود ،درج کنیم؟
الفSearch Box -
بFind What -
جReplace With -
دReplace All -
-1189با استفاده از کدام دکمه در کادر  Find and Replaceمی توانید تمام کلمات انتخاب شده را جایگزین
کنید؟
الفMore -
بReplace All -
جReplace -
دFind what -
-1190برای یافتن کلمه بعدی در کادر  Find And Replaceاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفFind Previous -
بReplace -
جFind what -
دFind next -
-1191برای اینکه بخواهیم کلمات یافتهشده را به صورت یک به یک جایگزین کنیم روی کدام دکمه کلیک می
کنیم؟

الفReplace All -
بSingle Replace -
جFind Next -
دReplace -
-1192برای نمایش خط کش کدام سربرگ را انتخاب می کنید؟
الفReference -
بView -
جLayout -
دInsert -
-1193برای خط کش کدام ابزار از سربرگ  Viewرا فعال می کنید؟
الفGridline -
بEraser -
جRuler -
دWrap -
-1194توسط کدام دستور اندازه صفحه را تغییر می دهیم؟
الفWidth -
بPaper -
جPage Layout -
دSize -
-1195برای تغییر ارتفاع صفحه کدام گزینه را تغییر می دهیم؟
الفWidth -
بWeight -
جHeight -
دPaper -
-1196گزینه  Widthدر سربرگ  Paperچه کاربردی دارد؟
الف -ارتفاع صفحه را تغییر می دهد
ب -عرض صفحه را تعیین می کند
ج -اندازه کل صفحه را تعیین می کند
د -اندازه حاشیه را تعیین می کند.
-1197کدام دستور در سربرگ  Page Layoutجهت صفحه را تعیین می کند؟
الفOrientation -
بMargins -
جSize -
دColumns -
-1198کدام کلید ترکیبی برای کاهش سایز قلم استفاده می شود؟
الف) + Ctrl -
ب( + Crtl -
ج] + Ctrl -
د[ + Ctrl -
-1199میخواهیم عبارت  )x+5(^ 2را تایپ نماییم ،پس از انتخاب ( )x+5کدام گزینه از  Fontموجب می شود

تا عبارت به درستی تایپ شود؟
الفStrikethrough -
بSuperscript -
جSubscript -
دEngrave -
 -1200کپی کردن قالب بندی یک پاراگراف به یک یا چند پاراگراف دیگر توسط کدام گزینه امکان پذیر است؟
الفFormat Painter -
بPosition -
جEffect -
دParagraph -
-1201کلید ترکیبی  Go toکدام است؟
الفCtrl +C -
بCtrl + G -
جAlt +C -
دAlt + G -
-1202برای ترازبندی پاراگراف ،از کدام سربرگ استفاده می کنیم؟
الفInsert -
بFont -
جPage Layout -
دReview -
-1203برای انتخاب چند خط بهصورت پشت سر هم از کدام گزینه زیر می توان استفاده کرد؟
الف -کلید Shiftهمراه با کلیدهاي جهتی
ب -کلید  Altهمراه با کلیدهاي جهتی
ج -کلید  Ctrlهمراه با کلیدهاي جهتی
د -کلید  Scroll Barو انتخاب خطوط
-1204برای انتخاب کلمات پراکنده از کدام کلید صفحه کلید استفاده می شود؟
الفAlt -
بCtrl -
جShift -
دTab -
-1205حافظه های اصلی کامپیوتررا نام ببرید؟
الفCD-ROM - DVDROM-
بROM - RAM-
جEPROM - HARD DISK-
دHARD DISK-RAM-
-1206کدام مورد یک دستگاه خروجی است؟
الف -صفحه کلید
ب -ماوس
ج -اسکنر
د -چاپگر

-1207برای ت بدیل دستورات غیر قابل فهم به زبان قابل درک کامپیوتر  ,کدام برنامه وظیفه این کار را بر عهده
دارد ؟
الف -سیستم عامل
ب -مترجم ها
ج -نرم افزارهاي کاربردي
د -نرم افزارهاي کمکی
-1208برای نگهداری موقت داده های در حال پردازش از کدام مورد استفاده می شود؟
الفCU-
بALU-
جREGISTER-
دCACHE-
-1209کدام یک از گزینه های زیر بیانگر اجزای فیزیکی یک سیستم کامپیوتری است؟
الف -سخت افزار ()HARDWARE
ب -نر م افزار رایگان ()FREEWARE
ج -نرم افزار()SOFTWARE
د -ابزاراموزشی ()WARECOURSE
-1210کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟
الف -یک گیگابایت کمتراز یک مگابایت است
ب -یک کیلو بایت کمترازیک مگابایت است.
ج -یک بایت کمترازیک بیت است
د -یک ترابایت کمتر ازیک گیگابایت است
-1211کدام عبارت در مورد RAMصحیح است؟
الف RAM-هنگامی که کامپیوترخاموش می شودداده هاراحفظ می کند
ب RAM-یک حافظه خواندي نوشتنی است.
ج RAM-حافظه فقط نوشتنی است
د RAM-را در هیچ کامپیوتري نمی توان افزایش داد
-1212بزرگ ترین کامپیوتر از نظرابعاد در بین گزینه های زیر کدام است؟
الفPC-
بMAINFRAME-
جLAPTOP-
دSUPER COMPUTER-
-1213یک برنامه به منظور اجرا در کجا قرار می گیرد؟
الفRAM-
بROM-
جHARD DISK-
دCACHE MEMORY-
-1214کدام یک از موارد زیر جزء انواع شبکه نمی باشد؟
الفGATE WAYS-
بWAN-
جMAN-

دLAN-
-1215یک سیستم کامپیوتر از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟
الف -سخت افزار و حافظه جانبی
ب -نرم افزار و میان افزار
ج -سخت افزار و میان افزار
د -سخت افزار و نرم افزار و میان افزار
-1216از کدام مورد برای چاپ نقشه ها و تصاویر بزرگ استقاده می شود؟
الف -پالترها
ب -پرینترها
ج -دستگاههاي فتوکپی
د -ماشینهاي تکثیر
-1217کدام واحد از  CPUبه عنوان حافظه سریع نامیده می شود؟
الفCACHE-
بREGISTER-
جCU-
دALU-
-1218کدام گزینه دستگاه ورودی نمی باشد؟
الفSPEAKER-
بMOUSE-
جLIGHT PEN-
دSCANNER-
-1219برای استفاده از صوت و موزیک در کامپیوتر کدام یک از گزینههای زیر ضروری نیست؟
الف -کارت صدا
ب -مودم
ج -فایل صوتی یا ویدئویی
د -بلندگو ()SPEAKER
-1220کامپیوتر مرکزی در شبکه کامپیوتری چه نام دارد؟
الفMICRO COMPUTER-
بSUPER COMPUTER-
جMINI COMPUTER-
دSERVER COMPUTER-
-1221به فروش ازطریق شبکه اینترنت در وب سایت ها چه می گویند؟
الفE-TEJARAT-
بE-COMMERCE-
جE-TRAINING-
دE-BANKING-
-1222ویروس کامپیوتری عبارت است از:
الف -یک ویروس بیماري زا
ب -یک سخت افزار موجود در کامپیوتر
ج -یک برنامه کامپیوتري مخرب

د -یک نرم افزار موجود در کامپیوتر
-1223برای جستجوی فایل های  5حرفی که به  Pختم می شود درکادر جستجو چگونه باید تایپ کرد؟
الف*p-
بp*-
جp????-
د????p-
-1224در مقابل این عبارت ،فضای آزاد یک درایو مشخص می شود.
الفCAPACITY-
بBACKUP NOW-
جFREE SPACE-
دTYPE-
-1225برای لغو آخرین عمل انجام شده بر روی فایل ها و پوشه ها کدام گزینه را انتخاب می نمائیم؟
الفRESTORE-
بCLOSE-
جUNDO-
دREDO-
-1226پسوند فایل های متنی کدام است؟
الفTXT-
بBMP-
جJPG-
دRTF-
-1227برای بستن یک برنامه بدون پاسخ از ترکیب کلید های  .........استفاده می شود.
الفCTRL+ALT+DELET-
بSHIFT+CTRL+ALT-
جSHIFT+CTRL+A-
دALT+DELET+Y-
-1228برای به حداقل رساندن اندازه ی پنجره از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف*MINIMIZE
ب*MAXIMIZE
جCLOSE-
دRESTORE DOWN-
-1229حذف فایل ها و پوشه ها موجب انتقال آنها به کجا می شود؟
الفCOMPUTER-
بRECYCLE BIN-
ج -از بین می روند
د -در حافظه موقت  CLIPBORDقرار می گیرند
-1230برای بستن پنجره ها از کدام گزینه نمیتوان استفاده کرد؟
الف -از منوي  FILEگزینه  CLOSEرا کلیک کنیم .
ب -روي عالمت ضربدر سمت راست گوشه باالي پنجره کلیک کنیم
ج -از کلید ترکیبی  ALT+ F4استفاده میکنیم .

د -از کلید ترکیبی  ALT+ TABاستفاده میکنیم .
-1231به عمل حرکت دادن ماوس در حالیکه دکمه سمت چپ آن فشرده شده است چه می گویند؟
الفDRAG-
بCLICK-
جDOUBLE CLICK-
دDROP-
-1232به نوار رنگی باالی پنجره ها چه می گویند؟
الف -نوار آدرس
ب -نوار منو
ج -نوار عنوان
د -نوار وضعیت
 ...................-1233عبارت است از نشانی منحصر به فرد هرسایت در اینترنت.
الفDOMAIN-
بADDRESS SITE-
جURL-
دHTTPS-
-1234کدام گزینه زیر یک موتورجستجوگرمی باشد؟
الفYAHOO-
بGOOGLE-
جASK-
دTVTO-
-1235کدام پوشه در برگیرنده پیام های دریافت شده می باشد؟
الفINBOX-
بDRAFT-
جOUTBOX-
دSENTITEM-
-1236سایت هایی هستند که در آن سایتها از نظر موضوعی طبقه بندی شده اند؟
الف -موتور جستجوي زبان طبیعی
ب -موتورهاي جستجو
ج -موتورهاي فرا جستجو
د -وب سایتهاي فهرست
-1237تاریخچه اینترنت کدام است ؟
الفBACK-
بHISTORY-
جFAVORITES-
دFORWARD-
-1238به جای عالمت  +در جستجوی عبارت ها کدام علمگرد را می توان استفاده کرد؟
الفOR-
بAND-
جNOT-

دXOR-
-1239پسوند سایت های مربوط به موسسات دولتی کدام است؟
الفCOM-
بEDU-
جGOV-
دMIL-
-1240کدام پوشه در برگیرنده پیام های حذف شده می باشد؟
الفINBOX-
بDRAFT-
جOUTBOX-
دTRASH-
-1241برای تغییر اندازه متن صفحات وب چه عملی باید انجام دهیم ؟
الفIE/VIEW / TEXT SIZE-
بIE/ VIEW / STATUS BAR-
جIE/VIEW /EXPLORER BAR-
دIE/ VIEW / TOOL BAR-
-1242کدام یک از نرم افزارهای زیر مرورگر صفحات وب است؟
الفINTERNET EXPLORER-
بMOZILA FIREFOX-
جWINDOWS EXPLORER-
دINTERNET EXPLORER - MOZILA FIREFOX-
-1243برای ادغام خانه های جدول از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفSPILT CELLS-
بMERGE CELLS-
جTABLE SPILT-
دMERGE TABLE-
-1244برای کاهش اندازه قلم به میزان یک واحد کدام کلید ترکیبی مناسب است؟
الف]- CTRL+
ب[- SHIFT+
ج]- SHIFT+
د[- CTRL+
-1245نرم افزار  WORDچه نوع نرم افزاری است؟
الف -یک نرم افزار گرافیکی است
ب -یک نرم افزار آماري است
ج -یک نرم افزار واژه پرداز است
د -یک نرم افزار صفحه گستر است
-1246کدام یک از گزینه های زیر برای ایجاد سند جدید در نرم افزار  WORDصحیح است؟
الفOPEN-
بNEW-
ج SAVE`-

دSAVE AS-
-1247برای تنظیم فاصله بین خطوط از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفLINE COLOR-
بLINE STYLE-
جLINE SPACING-
دBORDER-
-1248اگر بخواهیم انتهای خطوط پاراگراف تراز شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفJUSTIFY-
بCENTER-
جALIGN LEFT-
دALIGN RIGHT-
-1249برای درج اشکال هندسی از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الفSHAPES-
بPICTURE-
جSMART ART-
دCHART-
-1250برای تغییر سند از حالت عمودی به افقی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفPORTRAIT-
بPORTRAIT FLEEPED-
جLANDSCAPE-
دLANDSVCAPE FLEEPED-
-1251از کدام فرمان برای تقسیم یک خانه جدول به چند خانه استفاده می شود؟
الف -گزینه  SPLITاز سربرگ INSERT
ب -گزینه  SPLIT CELLSاز سربرگ LAYOUT
ج -گزینه  MERGEاز سربرگ INSERT
د -گزینه  MERGEاز سربرگ وابسته LAYOUT
-1252پسوند ذخیره ی سند ایجاد شده به صورت الگو کدام است؟
الفPDF
بDOTX-
جDOCX-
دXPS-
-1253جهت ایجادلیست عالمت گذاری کدام ابزار مناسب است؟
الفBULLETS-
بNUMBERING-
جTABLE-
دSYMBOL-
-1254معادل کلید ترکیبی  REDOکدام است؟
الفCTRL+B-
بCTRL+Y-
جCTRL+Z-

دCTRL+SHIFT+Z-
-1255کدام تابع اعداد موجود در یک ناحیه از سلول ها را شمارش می کند؟
الفROUND-
بCOUNT-
جCOUNTA-
دLEN-
-1256با فرض  A1=10 , A2=20, A3=30حاصل فرمول )  = SUM(A1;A3در  A4کدام است؟
الف 50-
ب 60-
ج 40-
د 30-
-1257چه چیز باعث می شود که متن نوشته شده در سلول در صورت طوالنی شدن در چند سطر قرار گیرد؟
الفSTRIKE-
بMERGE CELLS-
جSHRINK TO FIT-
دWRAP TEXT-
-1258کدام خطای نشان می دهدکه پهنای سلول قابلیت نمایش محتویات آن را ندارد؟
الف#VALUE-
ب #DIV -
ج #####-
د #NAME -
-1259کدام یک از گزینه های زیرواقع در پنجره  FORMAT CELLSباعث اعمال فرمت با قالب رایج پول
می شود؟
الفSPECIAL-
بCURRENCY-
جTEXT-
دFRACTION-
-1260کدام تابع برای محاسبه مجموع چند عدد بکار می رود؟
الفSUM-
بCOUNT-
جAVERAGE-
دCOUNTIF-
-1261جهت آدرس دهی مطلق از چه عالمتی استفاده می شود؟
الف -؟
ب $-
ج #-
د &-
-1262گزینه  fillاز پنجره  format cellsچه عملی انجام می دهد؟
الف -پرکردن یک خانه باواژه مورد نظر
ب -تغییر رنگ زمینه سلول

ج -فشرده سازي داخل سلول
د -ترازبندي اطالعات داخل سلول
-1263کدام نوع داده ی زیربرای نمایش قالب متنی کاربرد دارد؟
الفCURRENCY-
بNUMBER-
جTEXT-
دGENERAL-
-1264میانبر ساخت نمودار کدام است؟
الفF1-
بF2-
جF10-
دF11-
 CHART-1265چیست؟
الف -یک تابع است
ب -نموداري است که براي مقایسه ارقام  ،داده ها و اطالعات موجود استفاده می شود.
ج -یک نمودار سازمانی است.
د -براي درج تصاویر گرافیکی استفاده می شود.
-1266نتیجه حاصل از فرمول روبرو در اکسل چه عددی است؟

D=2^3*2+4/2

الف 144-
ب 66-
ج 10-
د 18-
-1267کدام یک از موارد زیر می تواند نام یک خانه از خانه های کاربرگ  EXCELباشد؟
الف2 AZ-
بZA-
جAZ2-
دA1-
-1268آدرس مطلق سلول  K6کدام است؟
الف$ K$ 6-
ب K$6$-
ج$ K6-
د K6$-
-1269هر واحد نگهداری اطالعات در اکسل را یک ........................می نامند.
الف-سلول
بROW-
جCOLUMN-
دLINE-
-1270برای مرتب کردن رکوردها بر اساس حروف الفبا و به صورت صعودی کدام مورد را از سربرگ HOME
گزینه SORTباید انتخاب نمود؟
الفSORT A TO Z-

بSORT Z TO A-
جCOUSTOM SORT-
دDESCENDING-
-1271جزیی ترین اطالعات مربوط به یک موضوع یا موجودیت چه نامیده می شود؟
الف -فیلد
ب -رکورد
ج -جدول
د -بانک اطالعاتی
-1272فیلد تاریخ تولد ازچه نوعی معرفی می شود؟
الفTEXT-
بMEMO-
جDATE & TIME-
دYES/NO-
--1273با استفاده از کدام گزینه می توان یک گزارش تهیه کرد؟
الفform-
بData base-
جREPORT-
دMACRO-
-1274اندازه نوع داده  YES/NOچقدر است؟
الف -یک بایت
ب -یک مگا بایت
ج  8-بایت
د -یک بیت
-1275کدام نوع داده زیر برای اعداد استفاده می شود؟
الفTEXT-
بMEMO-
جNUMBER-
دCAPTION-
-1276هرپایگاه داده حداقل دارای چندجدول است؟
الف 3-
ب 1-
ج 0-
د 2-
-1277جهت ساخت جداول از روش های مختلف ازکدام سربرگ استفاده می کنیم؟
الفHOME-
بCREATE-
جDESIGN-
دDATABASE TOOLS-
-1278کدام گزینه  ،روش ایجاد فرم بصورت دستی است؟
الفFORM WIZARD-

بFORM DESIGN-
جSPLIT FORM-
دMULTIPLE FORM-
-1279از کدام یک از اجزای بانک اطالعاتی برای استخراج مجموعه ای از داده های ذخیره شده در بانک
اطالعاتی استفاده می شود؟
الفQuery-
بTABLE-
جFORM-
دMACRO-
-1280صحت اطالعات ورودی به جدول را با کدام خصوصیت می توان بررسی کرد؟
الفCAPTION-
بVALIDATION RULE-
جINDEX-
دDEFAULT VALUE-
-1281در طراحی QUERYبرای نمایش یا عدم نمایش یک فیلد در نتیجه  QUERYاز کدام گزینه استفاده
می کنیم؟
الفTABLE-
بFILED-
جCRITERIA-
دSHOW-
-1282برای تعیین نام فیلد از کدام خاصیتی استفاده می کنیم؟
الفNAME-
بCAPTION-
جFORMAT-
دFIELD SIZE-
-1283کدام فیلد عددی برای ستون سن مناسب است ؟
الفBYTE-
بSINGLE-
جDECIMAL-
دINTEGER-
-1284برای تعیین نوع داده ها از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الفDATA NAME-
بDATA TYPE-
جDATA SHEET-
دFORMAT DATA-
-1285کدام نما برای ایجاد وطراحی اسالیدهااستفاده می شود؟
الفNORMAL-
بSLIDE SORTER-
جNOTE PAGE-
دSLIDE SHOW-

-1286کدام گزینه معرف نرم افزار پاور پوینت است؟
الف -یک نرم افزار گرافیکی است .
ب -یک نرم افزار ارائه مطلب است
ج -یک نرم افزار اماري است
د -یک نرم افزار صفحه گسترده است.
-1287برای ارائه نهایی نمایش از کدام نما استفاده می شود؟
الفNOTE PAGE-
بSLID SHOW-
جSLIDE SORTER-
دNORMAL-
-1288با استفاده از گزینه  FROM CURRENT SLIDEاجرای برنامه نمایشی ازکدام اسالیدانجام می
شود؟
الف -اسالید اول
ب -اسالید میانی
ج -اسالیدآخر
د -اسالید جاري
-1289در هنگام رسم بیضی فشردن کدام دکمه شکل را به دایره تبدیل می کند؟
الفCTRL-
بALT-
جDELETE-
دSHIFT-
-1290برای مخفی کردن یک اسالید از گزینه  .................استفاده می شود.
الفHIDE SLIDE-
بHIDE SHOW-
جGO TO SLIDE-
دPOINTER OPTION-
-1291به انتقال اطالعات از کامپیوتر شخصی به سرور دیگر  ......................می گوییم.
الفlinkHyper -
بUpload -
جWorm -
دDownload -
-1292آدرس  URLهمواره ویژه چند سایت است؟
الف1 -
ب5 -
ج3 -
د2 -
-1293به نمادهای تصویری در ویندوز ...................... ،می گویند.
الفDesktop -
بIcon -

جStart Menu -
دPointer -
-1426پروتکل انتقال فایل چه نام دارد؟
الفFtp -
بHttps -
جHttp -
دIsp -
-1427نوار سراسري که در پایین صفحه نمایش قرار دارد  ...................نامیده می شود.
الفPointer -
بTaskbar -
جStatus bar -
دDesktop -
-1294در کدام یک برای خواندن و نوشتن اطالعات از اشعه لیزر استفاده می شود؟
الفTape -
بHard Disk -
جFloppy Disk -
دCD - ROM -
-1295از کدام کلید میانبر برای ایجاد یک سند جدید استفاده می نماییم؟
الفCTRL+ V -
بCTRL+X -
جCTRL+O -
دCTRL+N -
-1296برای مشاهده آخرین اخباربه روز شده سایت ها از  ..............................استفاده می کنیم .
الفRSS -
بHTTPS -
جPodcast -
دXML -
-1297کدام گزینه دستورالعملهایی هستند که جهت بکارگیری سخت افزار مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف -سخت افزار
ب -میان افزار
ج -نرم افزار
د -سیستم
-1298برای ذخیره سند با نام جدید از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفSave -
بSave as -
جSave, ctrl+s -
دCtrl+s -
-1299در صورتی که هنگام کار بایک برنامه کاربردی سیستم دچار مشکل شود ،ابتدا باید کلید های ....................
را بفشاریم تا وارد بخش مدیرت وظایف ) (Task Managerشویم.
الفCtrl+Alt+Del -

بelete + CtrlD -
جDelete + Alt + Shift -
دCtrl + Delete + Shift -
-1300کلید میانبر برای مخفی سازی نوار ریبون کدام است؟
الفAlt+F4 -
بCtrl+F1 -
جF1 -
دAlt+F -
-1301کدام یک از موارد زیر در مورد  Hard Diskغلط است؟
الف -دیسکی که یکبار قالب بندي ) (Formatشده را می توان مجددا قالب بندي نمود.
ب -با اجراي دستور قالب بندي دیسک سخت  ،کلیه اطالعات موجود پاک می شود.
ج -قبل از استفاده از دیسک حتما باید آن را قالب بندي نمود.
د -عمل قالب بندي فقط مخصوص دیسک سخت داخلی می باشد.
-1302به شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنت چه می گویند؟
الفHperlink -
بUser Account -
جURL -
دISP -
-1303کلید میانبر جهت استفاده از )  ،(Helpکدام است؟
الفF2 -
بF 1 -
جF 7 -
دF 3 -
-1304از کدام کلید های صفحه کلید برای اجرای فرمان  Undoاستفاده می نمائیم؟
الفCTRL+ Z -
بCTRL+ V -
جCTRL+ P -
دCTRL+X -
-1305برای قفل کردن کامپیوتر از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفLock -
بShut Down -
جRestore -
دLog Off -
-1306برای رفتن به پاراگراف بعدی از کدام کلید استفاده می کنیم؟
الفShift -
بEnter -
جAlt -
دCtrl -
-1307کدام پسوند یک وب سایت آموزشی را نشان می دهد ؟

الفNet -
بCom -
جGov -
دEdu -
-1308ابزارهای کوچک در ویندوز  ،7که اطالعاتی مانند آب و هوا و قیمت ارز را نشان می دهند چه نامیده می
شوند؟
الفFlip 3D -
بNavigation -
جTouch -
دGadgets -
-1309کدامیک از ابزار های زیر جزء وسایل خروجی هستند؟
الفSpeaker -
بMicrophone -
جLight Pen -
دScanner -
-1310برای تغییر نما در حالت رئوس مطالب ،کدام گزینه مناسب است؟
الفPrint layout -
بOutline -
جWeb layout -
دRead mod -
-1311تایپ .......................................http://
الف -براي سایت هاي غیر تجاري الزامی است.
ب -براي سایت هاي تجاري الزامی است.
ج -الزامی نیست.
د -الزامی است .
-1312برای وارد کردن تصاویر به کامپیوتر از کدام سخت افزار استفاده می شود؟
الف -چاپگر
ب -اسکنر
ج -پالتر
د -کارت گرافیک
-1313برای خروج کامل از ویندوز کدام گزینه را انتخاب می نمائیم؟
الفLog Off -
بRestore -
جShut Down -
دHibernate -
-1314گزینه مناسب اجرای فرمان جستجوی واژه ها کدام است؟
الفEdit -
بReplace -
جFind -

دHome -
-1315برای بارگذاری مجدد یک صفحه وب از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الفStope -
بRefresh -
جBack -
دForward -
-1316با استفاده از کدام کلیدها تمام موضوعات موجود در یک سند را انتخاب می کنیم؟
الفCTRL+ V -
بCTRL+ A -
جCTRL+ S -
دCTRL+ C -
-1317کدام یک از موارد زیر سیستم عامل محسوب نمی شود ؟
الفLinux -
بUnix -
جWord -
دWindows -
-1318جهت نمایش درایوها و پوشه ها با جزئیات از کدام گزینه استفاده می نمائیم؟
الفIcons -
بTiles -
جList -
دDetails -
-1319در مرورگر  IEجهت نمایش تمام صفحه ) (Full Screenاز کدام کلید استفاده می شود؟
الفF12 -
بF11 -
جF10 -
دF9 -
-1320کدام کلید سبب پرش مکان نما به ابتدای سند می گردد؟
الفHome -
بEnd -
جCTRL+ Home -
دCTRL+ End -
-1321نرم افزارهایی که مدیریت سخت افزار را به عهده دارند چه می نامند؟
الف -سیستمی
ب -کاربردي
ج -ویروس یاب
د -سودمند
-1322برای انتخاب فایلهای غیر مجاور از کدام کلید استفاده می نمائیم؟
الفShift -
بEnter -

جAlt -
دCtrl -
-1323کدام گزینه  IEرا با صفحه خالی نمایش می دهد ؟
الفUse Empty -
بUse Default -
جUse Clear -
دUse Blank -
-1324از کدام نما برای صفحه آرایی استفاده می گردد؟
الفOutline -
بWeb layout -
جDraft -
دPrint layout -
-1325کدام گزینه نرم افزار سیستمی است؟
الف -سیستم عامل
ب -اینترنت
ج -اکسل
د -ورد
-1326کدامیک جزء واحدهای اندازه گیری حافظه نیست؟
الف -بیت
ب -سلول
ج -بایت
د -کلمه
-1327کدام گزینه رابط بین کاربر و اینترنت می باشد ؟
الفIT -
بTTP -
جISP -
د -شبکه
-1328برای انتخاب یک کلمه از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -کلیک بر پاراگراف
ب -استفاده از کلید crtl
ج -کلیک بر کلمه
د -دابل کلیک بر کلمه
-1329کدام گزینه یک محیط گرافیکی را برای نرم افزارها ایجاد می نماید؟
الفUtility -
ب -واسط بین المللی
ج -سیستم عامل تک کاربره
د -واسط گرافیکی کاربر GUI
-1330هویت یک فایل از  .......................شناسائی می گردد.
الف -محل ذخیره
ب -نام فایل

ج -پسوند فایل
د -حجم فایل
-1331کلید میانبر  Refreshکدام است؟
الفF1 -
بF5 -
جF7 -
دF11 -
-1332حافظه موقت در عمل کپی کدامیک است؟
الفCells -
بRam -
جShortcut -
دClipboard -
-1333به اولین صفحه یک وب سایت  ...........................می گویند.
الفFirst Page -
بHome Page -
جWeb Page -
دCurrent Page -
-1334برای انتخاب یک جمله از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟
الفCtrl+ Home -
بAlt+End -
جCtrl+click -
دCtrl+ Tab -
-1335نام دیگر صفحه کاری  ................................می باشد.
الفCell -
بworkbook -
جWorksheet -
دsheet -
-1336جهت ایجاد ترازبندی از طرفین ،از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفJustify -
بCenter -
جRight -
دLeft -
-1337برای اضافه کردن نام سایت به لیست عالقه مندی خود از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الفHome -
بRefresh -
جAdd To Favorites -
دHistory -
-1338از کدام فرمان جهت مشاهده فایل های ذخیره شده استفاده می شود؟
الفOpen -

بsave as -
جSave -
دNew -
-1339پس از تکمیل فرم اطالعات  ،باید توسط چه گزینه ای تایید شود؟
الفAgree -
بAgree Form -
جtest -
دSubmit -
-1340کدامیک از دستگاه های زیربرای انتقال تصویر در وب استفاده می شود؟
الفScanner -
بPrinter -
جModem -
دWebcam -
-1341کدام نوار ویژه محیط اکسل می باشد؟
الفRibbon -
بFormul Bar -
جAddressBar -
دQuikAccess -
-1342عملگر های منطقی که برای جستجو به کار می روند کدامند؟
الفIF , NO -
بNOT , AND , OR -
جOR , IF -
دIF , AND -
-1343می خواهیم عبارت  Shirazو  Universityرا جستجو کنیم  ،جستجو به چه صورت باشد که واژه
 Universityدر جستجو نباشد؟
الفUniversity + Shiraz -
بShiraz - University -
ج+ Shiraz University -
دAnd Shiraz University -
-1344از کدام گزینه برای توپر شدن متن استفاده می شود؟
الفItalic -
بUnderline -
جBold -
دFont size -
-1345مودم چگونه دستگاهی است؟
الف -خروجی
ب -ورودي  /خروجی
ج -ورودي
د -پردازشی
-1346برای جستجوی دقیق عبارت از کدام کاراکتر استفاده می شود؟

الف{ } -
ب] [ -
ج) ( -
د" " -
-1347برای ایجاد پس زمینه طیف رنگ از کدام گزینه استفاده می نماییم؟
الفTexture -
بShading -
جPattern -
دGradient -
-1348به عملیات آماده سازی دیسک به گونه ای که بتوان اطالعات را در آن ذخیره کرد  ......می گویند.
الفFORMAT -
بHttp -
جMAN -
دWWW -
-1349در پنجره دانلود فایل  ،چه اطالعاتی مشاهده نمی گردد ؟
الف -سرعت دریافت فایل
ب -درصد دریافت شده فایل
ج -حجم دریافت شده فایل
د -نام گیرنده فایل
-1350برای باالنویسی کدام دکمه را بکار می بریم؟
الفSubscript -
بShadow -
جOutline -
دSuperscript -
-1351پسوند  ،Mp3جزء پسوندهای  ...................است.
الف -تصویري
ب -صوتی
ج -ویدئویی
د -موقت
-1352به بارگذاری یک فایل از شبکه برروی کامپیوتر  ................................. ،گفته می شود.
الفUpload -
بHyper link -
جSave As -
دDownload -
-1353کدام گزینه برای تغییر حروف التین به حروف کوچک بکار می رود؟
الفLowercase -
بUppercase -
جSentence case -
دToggle case -
-1354عناوین سطرها و ستون ها با کدامیک از موارد زیر مشخص می شود؟

الف -سطرها و ستون ها با حروف الفبا
ب -سطرها و ستون ها با ارقام
ج -سطرها با حروف الفبا و ستون با اعداد
د -ستونها با حروف الفباي التین و سطرها با اعداد
-1355برای تنظیم وضعیت قرارگیری کاغذ به صورت افقی از کدام فرمان استفاده می کنیم؟
الفLandscape -
بPage Range -
جPortrait -
دCurrent Page -
-1356از کدام فرمان برای ایجاد یک فایل صفحه گسترده جدید استفاده می کنیم؟
الفFormat -
بCopy -
جNew -
دCut -
-1357برای تغییر رنگ متن نوشته شده از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفFill color -
بFont -
جFont color -
دText highlight -
-1358برای بازیابی فایل یا پوشه از سطل بازیافت از فرمان  ...........................استفاده می کنیم.
الفFormat -
بRestore -
جDelete -
دEmpty Recycle -
-1359کدام جلوه متن را سایه دار نمایش می دهد؟
الفShadow -
بOutline -
جEmboss -
دEngrave -
-1360هدف ارگونومیک چیست؟
الف -سالم ماندن لوازم کاري
ب -سالمت روحی
ج -سالمت انسان در محیط کار
د -بهینه سازي روش کاري
-1361کدام گزینه برای ذخیره تصاویر استفاده می گردد ؟
الفSave Picture As -
بSave As Picture -
جShow Picture -
دGo to my Picture -
 -1362برای مرتب کردن داده ها از کدام گزینه استفاده می شود؟

الفAuto Fill -
بSort -
جauto -
دComments -
-1363کدام مورد از معایب تجارت الکترونیک می باشد؟
الف -کاالها می توانند مقایسه شوند.
ب -نقل و انتقال پول به سرعت انجام می شود.
ج -ارتباط فیزیکی بین فروشنده و خریدار وجود ندارد.
د -سرویس هاي قابل ارائه در یک روز می باشند.
-1364با استفاده از کدام گزینه زیر ،عمل موردگذاری انجام می شود؟
الفBullets -
بLine spacing -
جNumbering -
دIndent -
-1365چگونه می توان پیش نمایش چاپ را مشاهده کرد؟
الفPrint -
بPrint Preview -
جPrint setup -
دPage Setup -
-1366جهت تایید و لغو محتویات یک سلول از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -دکمه  Enterجهت تائید و دکمه  Escجهت لغو محتویات سلول.
ب -دکمه  backspaceجهت تائید و دکمه  Escجهت لغو محتویات سلول
ج -دکمه  Tabجهت تائید و دکمه  Spacebarجهت لغو محتویات سلول
د -دکمه  Enterجهت تائید و دکمه  Spacebarجهت لغو محتویات سلول
-1367کدام جمله نادرست است؟
الف -فایل بازیابی شده از سطل بازیافت به همان محل اصلی خود انتقال می یابد.
ب -فایل حذف شده در سطل بازیافت قرار می گیرد.
ج -ظرفیت سطل بازیافت قابل تغییراست.
د -فایل حذف شده هیچگاه بازیابی نمی شود.
 -1368ابزار  format painterچه عملی انجام می دهد؟
الف -قالب متن را حذف می کند.
ب -قالب متن را کپی می کند.
ج -متن را کپی می کند.
د -متن را قالب بندي می کند.
-1369جهت چاپ مطالب صفحه وب نیاز به  .......................داریم .
الف -چاپگر
ب -اسکنر
ج -رسام
د -بلندگو
-1370انواع نرم افزار کدام گزینه است ؟

الف -سیستمی-مترجم
ب -کاربردي-سیستمی
ج -کاربردي -برنامه نویسی
د -سطح باال-سطح پایین
-1371تنظیم زمان انتظار در محافظ صفحه نمایش در کدام کادر مشاهده می گردد؟
الفWait -
بCopy -
جProperties -
دView -
-1372برای دانلود یک فایل از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفSave Target As -
بSave As -
جSave File As -
دSave -
 -1373مفهوم  E-Mailو  E -Learningچیست؟
الف -کتابخانه الکترونیک  ،آموزش الکترونیک
ب -تجارت الکترونیک  ،پست الکترونیک
ج -پست الکترونیکی  ،آموزش الکترونیکی
د -بانکداري الکترونیکی  ،کتابخانه الکترونیک
-1374زمان و تاریخ سیستم در کادر محاوره ای  .................................تعیین می گردد.
الفChange Date and time setting -
بSetting -
جProperties -
دDate -
-1375برای انتخاب خانه های غیرمجاور در  ، Excelاز کلید  ..................استفاده می کنیم.
الفInsert -
بAlt -
جCtrl -
دShift -
 -1376برنام ه های کوچکی که به یک برنامه اجرایی حمله کرده و اجرای آن را مختل می کنند چه نامیده می
شود ؟
الفScam -
بirusev -
جHacker -
دISDN -
Domain-1377در آدرس  E-Mailنشانه چیست؟
الف -شناسه کاربر
ب -نام سرویس دهنده پست الکترونیک
ج -وب جهان گستر وب
د -نام فایل

-1378کدام سربرگ برای درج پاورقی است؟
الفReview -
بLayout -
جReferences -
دview -
-1379به شبکه خصوصی که همانند شبکه اینترنت می باشدچه می گویند.
الفLAN -
بMAN -
جWAN -
دInteranet -
-1380با کدام گزینه تصویر در زمینه میز کار بصورت کشیده قرار می گیرد؟
الفCenter -
بStretch -
جFill -
دTile -
-1381با گزینه  Create a copyدر پنجرهی  Move or Copyچه کاری انجام می دهیم؟
الف -درج کاربرگ جدید
ب -حذف کاربرگ
ج -ایجاد یک کپی از کاربرگ
د -جابجایی کاربرگ
-1382از نظر امنیتی باز کردن چه ایمیل هایی می تواند خطرناک باشد؟
الف -ایمیل هایی که فرستنده را بشناسیم .
ب -ایمیل هایی که موضوعات جالب دارند ولی فرستنده براي ما ناشناس است .
ج -ایمیل هایی که از طرف دوستان  Forwardمی شود.
د -ایمیل هایی که  Replyمی شود.
-1383از کدام گزینه برای وارد کردن فایل تصویری در سند استفاده می نمائیم؟
الفView/ picture -
بInsert/ chart -
جInsert/ picture -
دHome/ picture -
-1384برای تغییر سایز آیکن ها از کدام فرمان استفاده می نمائیم؟
الفView -
بSort -
جFile -
دNew -
-1385جهت تغییر اندازه تصویر ،کدام سربرگ را انتخاب میکنیم؟
الفFormat -
بPage layout -
جLayout -
دView -

-1386از کدام گزینه جهت افزودن اعشار استفاده می کنیم؟
الفStyle -
بDecrease Decimal -
جDecimal -
دIncrease Decimal -
-1387کدام یک از شرکت های زیر خدمات ساخت پست الکترونیکی را به صورت رایگان نمی دهند ؟
الفGoogle -
بBing -
جYahoo -
دHotmail -
-1388برای چرخش متن در جدول از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفInsert a cell -
بInsert a column -
جText Direction -
دInsert a table -
-1389بهترین روش برای جلوگیری از ورود ویروس به سیستم کدام گزینه است ؟
الف -حذف نامه هاي الکترونیکی که داراي فایل هاي الصاقی می باشد
ب -به کارگیري برنامه آنتی ویروس در سیستم
ج -داشتن آنتی که توانایی به روز شدن را داشته باشد
د -استفاده از حافظه هاي جانبی
-1390حداقل تعداد کاراکترهای کلمه عبور در پست الکترونیکی کدام گزینه می باشد؟
الف6 -
ب32 -
ج8 -
د16 -
-1391برای ادغام خانه ها از کدام فرمان استفاده می کنیم؟
الفCondition Format -
بMerge & Center -
جFormat Painter -
دComment -
 -1392ویروس همان  ...................است.
الف -سخت افزار
ب -برنامه کاربردي
ج -برنامه مخرب
د -بمب منطقی
-1393برای ایجاد متن به سبک خاص و کوتاه از گزینه........................استفاده می نماییم.
الفText Box -
بFormat -
جPage Layout -
دWord Art -

 -1394دستگاهی که هنگام قطع برق  ،برق رایانه را تامین می کند چه نام دارد ؟
الفModem -
بUps -
جCpu -
دMemory Card -
-1395روش تشخیص آدرس ایمیل از آدرس وب چیست ؟
الف -وجود عالمت @
ب -عدم وجود نوع سرویس دهنده
ج -نام وب سرور
د -وجود Http
-1396عالمت قرمز برنامه آنتی ویروس نشانه چیست؟
الف -خراب شدن آنتی ویروس
ب -به روز نبودن آنتی ویروس
ج -بیانگر مدت زمان استفاده از آنتی ویروس
د -وجود ویروس
-1397کدام گزینه صحیح می باشد ؟
الف -از وارد نمودن کلمه عبور در مقابل افراد مشکوک خودداري کنیم .
ب -باید از کلمه عبور یکسان براي چند حساب استفاده کرد.
ج -کلمه عبور نباید به صورت دوره اي عوض شود.
د -کلمه عبور معتبر بودن کاربر را تضمین نمی کند.
-1398برای نمایش گرافیکی داده های عددی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفClip Art -
بFormat -
جShape -
دChart -
-1399نامه های ناتمام معموال در کدام پوشه قرار می گیرند ؟
الفInbox -
بOutbox -
جDraft -
دOther -
-1400جهت شکستن متن اضافی در یک سلول از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفSplit Cell -
بShrink to Fit -
جWrap Text -
دMerge & Center -
-1401به نرم افزار هایی که به مدت یک ماه استفاده از آنها رایگان است  ،چه گفته می شود؟
الفShareware -
بFreeware -
ج -کد باز
دOpen Source -

-1402برای تغییر عرض ستون کدام گزینه مناسب است؟
الفColumn width -
بRow height -
جTable properties -
دPreferred width -
-1403در قسمت  Subjectنامه چه چیزی را می نویسیم ؟
الف -آدرس گیرنده
ب -آدرس گیرنده مخفی
ج -موضوع نامه
د -متن نامه
-1404برای ارسال مجدد یک نامه الکترونیکی به سایر افراد از کدام گزینه استفاده می نمائیم ؟
الفReply -
بReply All -
جSend -
دForward -
-1405به ارتباط چند رایانه متصل به هم چه می گویند؟
الفPC -
بNETWORK -
جISP -
دIP -
 -1406برای ضمیمه یک فایل به نامه الکترونیکی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفReply -
بAttach File -
جForward -
دPriority -
-1407در پنجره چاپ کدام گزینه چاپ بخش انتخابی را فراهم می نماید؟
الفSelection -
بCurrent -
جAll -
دPages -
-1408کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های حق انتشار نرم افزار است ؟
الف -حقوق خریدار نرم افزار را به رسمیت می شناسد.
ب -حقوق تولید کننده نرم افزار را به رسمیت می شناسد.
ج -سرقت نرم افزار را امکان پذیر می کند.
د -خریدار مالک نرم افزار است و حق تکثیر آن را دارد .
-1409ارسال فایل ضمیمه دارای محدودیت  ......................است.
الف -موقعیت
ب -زمان
ج -حجم
د -سرعت ارسال

-1410برای دوخطی نمودن خطوط اطراف جدول استفاده از کدام گزینه مناسب است؟
الفPen color -
بText -
جBorders -
دLine -
-1411کدام گزینه پیام ها را بر اساس پیام نخوانده شده نشانه گذاری می کند؟
الفUnread -
بRead -
جStarred -
دBookmark -
-1412از کدام دستور برای چرخش تصویر استفاده می شود؟
الفPage -
بRotate -
جFormat -
دLayout -
-1413در پنجره  Emailکدام پوشه نامه های حذف شده را نگهداری می کند؟
الفDraft -
بSent -
جDelete Item -
دInbox -
-1414کدام گزینه زیر جهت ادغام کردن خانه های جدول مورد استفاده قرار می گیرد؟
الفSplit cells -
بSplit table -
جDraw table -
دMerge cells -
-1415کدام شبکه توسط افراد خارج از سازمان قابل دسترسی است؟
الف -اینترنت
ب -اکسترانت
ج -اینترانت
دLAN -
-1416در هنگام ارسال نامه  ،آدرس گیرنده باید در کدام قسمت درج شود؟
الفTo -
بFrom -
جCC -
دBcc -
-1417برای ایجاد ادغام پستی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفEnvelops -
بLablels -
جMerge cells -
دMailings -

-1418اگر به اینترنت وصل نباشید  ،نامه هایی که ارسال می شوند در کدام پوشه قرار می گیرند؟
الفOutbox -
بInbox -
جSend Item -
دDraft -
-1419به عمل پشتیبان گیری چه می گویند ؟
الفNumber -
بDesign -
جbackup -
دTable -
-1420در هنگام ادغام پستی از قسمت  ..............می توان گیرنده ها را تعیین نمود.
الفStart mail merge -
بEnvelopes -
جAddress block -
دSelect recipients -
-1421برای درج برچسب نامه از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفEmail -
بEnvelope -
جMail merge -
دlabels -
-1422برای ارسال پاسخ نامه به همه گیرندگان نامه اصلی باید بر روی کدام دکمه از نوار ابزار  Outlookکلیک
نمایید.
الفSend -
بReply -
جReply To All -
دForward -
-1423جهت ایجاد یک صفحه جدید از کدام کلیدها استفاده می کنیم؟
الفCtrl + Enter -
بAlt + Enter -
جShift + Enter -
دEnter -
-1424جهت ظاهر شدن کادر غلط گیر امالیی ،از چه کلیدی استفاده می کنیم؟
الفF6 -
بF7 -
جF8 -
دF1 -
-1425یک رکورد مجموعه ای از اطالعات را درباره  .................ذخیره می کند.
الف -چند موضوع
ب -چند فایل
ج -یک موضوع

د -یک فایل
-1426در زمان استفاده از فرمان  ، Freezeبرای ثابت شدن سطرها و ستون های قبل از سلول انتخابی از کدام
گزینه استفاده می نمائیم؟
الفFreeze First Column -
بFreeze Top Row -
جFreeze Panes -
دFreeze All Column -
 -1427در زمان استفاده از فرمان  ، Freezeبرای ثابت شدن اولین سطر از گزینه  .......................استفاده می
نمائیم.
الفFreeze First Column -
بFreeze Top Row -
جFreeze Panes -
دFreeze All Column -
-1428نوع داده متنی با طول زیاد کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
الفNumber -
بYes/ No -
جLong text -
دShort text -
-1429برای تنظیم حاشیه های چاپ از کدام سربرگ استفاده می کنیم؟
الفPage setup -
بSetup -
جHome -
دCreate -
-1430برای تنظیم حاشیه صفحات از گزینه ................استفاده می شود.
الفMargins -
بSize -
جColumns -
دOrientation -
 -1431خطای  #DIV/0چه زمانی مشاهده می گردد؟
الف -زمانی که اکسل نمی تواند محتویات سلول را به فرم صحیح نمایش دهد زیرا پهناي ستون مناسب نمی باشد.
ب -پهناي ستون مناسب نمی باشد.
ج -زمانی که یکی از داده ها بر صفر تقسیم شده است.
د -زمانی که اکسل نمی تواند یکی از داده ها را در فرمول شناسایی نماید.
-1432تبدیل گزارش به کدام نوع خروجی امکان پذیر نمی باشد؟
الفPdf -
بDocx -
جBmp -
دXlsx -
-1433برای ثابت شدن نوار ریبون از باال و سمت راست ..............را انتخاب می کنیم.
الفShow the ribbon -

بTOP the ribbon -
جOpen ribbon -
دPin the ribbon -
-1434در صورتی که بخواهیم یک فایل ارائه مطالب در نسخه های قبلی ( )2003برنامه قابل اجرا باشد از چه
پسوندی استفاده می کنیم؟
الفPPTX -
بPOT -
جPPT -
دPPS -
-1435پسوند فایل ها در نرم افزار پایگاه داده اکسس 2013کدام است؟
الفDOCX -
بPPTX -
جAccdb -
دXLSX -
-1436گزینه  wideدرتنظیم حاشیه صفحات گزارش ،سبب ایجاد  ......می شود.
الف -حاشیه کوتاه
ب -حاشیه نرمال
ج -حاشیه باریک
د -حاشیه پهن
-1437برای تنظیم حاشیه صفحات از کدام سربرگ و گزینه استفاده می شود؟( چپ به راست)
الفPage layout------ print -
بHome------ margins -
جPage layout------- paraghraph -
دPage layout-------- margins -
-1438کدامیک نشان دهنده آدرس نسبی است؟
الف$C$1 -
ب$C1 -
جC$1 -
دC1 -
-1439آیتم اصلی در پایگاه داده کدام شی است؟
الفForm -
بQueries -
جTables -
دReports -
-1440گزارش از نظر طرح بندی( )layoutبطور پیش فرض دارای چه وضعیتی است؟
الفDesign -
بReport layout -
جColumnar -
دForm -
-1441از کدام فرمان برای استفاده از الگوهای پیش فرض( )Templatesاستفاده می نمائیم؟

الفSave as -
بSave -
جOpen -
دNew -
-1442برای چاپ صفحات خاص گزینه مناسب کدام است؟
الفAll -
بSelection -
جPage -
دCurrent page -
-1443از کدام نما برای ورود اطالعات در جدول و فرم ها استفاده می نماییم؟
الفDesign view -
بLayout view -
جDesign -
دDatasheet view -
-1444برای نمایش تمام یا بخشی از اطالعات در بانک اطالعاتی از  ................استفاده می نماییم.
الف -جدول
ب -پرس و جو
ج -فرم
د -گزارش
-1445از کدام نما برای ورود اطالعات در جدول و فرم ها استفاده می نماییم؟
الفDesign view -
بLayout view -
جDesign -
دDatasheet view -
-1446کدامیک از پسوندهای زیر در برنامه  PowerPoint2013قابل انتخاب نمی باشد؟
الفPOTX -
بPPTX -
جTXT -
دPPSX -
-1447برای چاپ اطالعات در بانک اطالعاتی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفReport -
بFilter -
جForm -
دQuery -
 -1448جدا کننده صفحات را در کدام نما می توان مشاهده نمود؟
الفPage Layout -
بPage Break Preview -
جNormal -
دCustom View -
-1449برای ایجاد فیلد کلید اصلی از گزینه  .................استفاده می کنیم.

الفID -
بPrimary key -
جFirst key -
دkey -
-1450کدامیک از نماهای گزارش ،گزارش را به صورت یکپارچه و کامل نمایش می دهد؟
الفReport view -
بPrint preview -
جLayout view -
دDesign view -
 -1451اگر بخواهیم برچسب داده های نمودار را داخل و در انتهای آن ایجاد نمائیم کدام گزینه را انتخاب می
کنیم؟
الفInside End -
بCenter -
جInside Base -
دOutside End -
-1452اگر برای فیلدی کلید اولیه تعریف کنیم.......................
الف -رکورد در جدول توسط این فیلد شناسایی نمی شود.
ب -محتویات جدول براساس آن فیلد مرتب نمی شود.
ج -نمی توانیم دو داده مشابه و یا خالی داشته باشیم
د -می توانیم دو داده مشابه و یا خالی داشته باشیم.
-1453کدام گزینه صفحات را بطور خودکار پشت و رو چاپ می نماید؟
الفManually print on both sides -
بLandscape -
جPrint one sided -
دCollated -
-1454قانون اعتباری داده ها در کدامیک از کادرهای زیر وارد می شود؟
الفInput mask -
بValiation text -
جCaption -
دValidation Rule -
-1455کدام نما برای نمایش فرم ها نمی باشد؟
الفDesign view -
بData sheet -
جForm view -
دLayout view -
-1456در کدام مسیر فایل های اخیراً باز شده قابل رویت می باشند؟
الفComputer ← Open ← File -
بOne Drive ← Open ← File -
جAdd a Place ← Open ← File -
دRecent Presentation ← Open ← File -

-1457برای ایجاد الگویی برای ورود داده ها از کدام خصوصیات فیلد استفاده می کنیم؟
الفGeneral -
بField size -
جInput mask -
دformat -
 -1458به نمودار ستونی چه گفته می شود؟
الفLine -
بPie -
جArea -
دColumn -
-1459کدامیک از دکمه های زیر جهت حرکت به رکورد بعدی استفاده می شود؟
الفFirst record -
بLast record -
جPrevious record -
دNext record -
-1460برای مشاهده پیش از عمل چاپ از کلید میانبر ..........در صفحه کلید استفاده می نماییم.
الفCtrl + F1 -
بCtrl+ F2 -
جF2 -
دF1 -
-1461برای ایجاد یک لیست از داده ها کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفAuto number -
بOLE object -
جLookup wizard -
دcalculated -
-1462برای ایجاد یک فرم به شکل مرحله به مرحله کدام مسیر مناسب است؟
الفCreate ----- form ------- form wizard -
بHome ----- form ------- form -
جHome ----- form ------- form wizard -
دHome ----- form ------- form design -
-1463کدام گزینه سبب بزرگنمایی اسالید می شود؟
الفZoom In -
بFont -
جZoom Out -
دFont Size -
-1464برای تعیین خصوصیات یک فیلد می توان جدول را در دو نمای  .............یا  ...............نشان دهیم.
الفlayout -
بDesign -
جFormat -
دData sheet -

-1465برای تصحیح خطاهای امالیی از کدام ابزار استفاه می گردد؟
الفAuto correct -
بView -
جChack -
دSpelling & Grammer -
-1466جهت ایجاد فرم خالی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفForm design -
بForm wizard -
جForm blank -
دForm view -
 -1467برای اضافه نمودن عنوان به نمودار از کدام گزینه استفاده می نمائیم؟
الفData Labels -
بMore Title Options -
جAdd Data Labels -
دChart Title -
-1468جهت ورود اطالعات از کدام نمای فرم استفاده می شود؟
الفForm view -
بLayout view -
جPrint view -
دDesign view -
-1469برای اضافه نمودن یک اسالید جدید با استفاده از طرح های اسالید از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفNew ← File -
بLayout ← Home -
جSlide master ← View -
دNew slide ← Home -
-1470برای ویرایش سرصفحه از گزینه  ....................استفاده می کنیم؟
الفEdit footer -
بHeader -
جFooter -
دEdit header -
 -1471برای نمایش مقادیر داده ها به درصد از کدام نوع نمودار استفاده می گردد؟
الفPie -
بLine -
جBar -
دColumn -
-1472اگر بخواهیم شرطی بین  100تا  500را برای ورود داده ها در فیلد عددی وارد نماییم ،عبارت مقابل را مقابل
کدام یک از خصوصیات درج می کنیم؟ )(>=100 and <=500
الفIndex -
بValidation rule -
جValidation text -

دFormay -
-1473جهت حذف یک فیلتر روی کدام گزینه کلیک می کنیم؟
الفclear filter -
بFilter by form -
جDelete filter -
دToggle filter -
 Legend -1474در یک نمودار همان  ............است.
الف -محور
ب -راهنما
ج -داده ها
د -برچسب
-1475فیلد  short textچه نوع داده هایی را قبول می کند؟
الف -متن و اعداد کمتر از  63999کاراکتر
ب -تولید اعداد متوالی به صورت خودکار
ج -فقط متن
د -متن و اعداد کمتر از  255کاراکتر
-1476در کدام روش می توان پرس و جو را با شرط تعیین شده ایجاد نمود؟
الفSplit query -
بQuery wizard -
جQuery -
دQuery design -
-1477از کدام گزینه در بخش  Sizeبرای چاپ روی پاکت نامه استفاه می کنیم؟
الفLabels -
بEnvelop -
جMailing -
دTable -
-1478برای تغییر نوع نمودار از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفChange Chart Type -
بTemplates -
جSeris name -
دChart Title -
-1479جهت ایجاد مقدار پیش فرض فیلدها از کدا م گزینه استفاده می گردد؟
الفSize -
بRequired -
جCaption -
دDefault value -
-1480برای ایجاد  queryبر کدام سربرگ کلیک می کنیم؟
الفView -
بFile -
جHome -

دCreate -
-1481برای اعمال پس زمینه بر روی تمامی اسالید از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفApply to All -
بApply to Select -
جOk -
دCancel -
 -1482کدام فرمان برای اجرای مکرر دستورات استفاده می شود؟
الفAuto fill -
بAuto Filter -
جMacro -
دComments -
-1483گزینه مناسب برای زیرخط دار کردن نوشته کدام است؟
الفItalic -
بBold -
جUnderline -
دShadow -
-1484کدامیک از انواع نوع داده( )data typeنمی باشد؟
الفPrimary -
بLong text -
جAttachment -
دShort Text -
-1485در روش  ، .........ایجاد پرس و جو به شکل مرحله به مرحله انجام می شود
الفQuery -
بQuery design -
جSplit query -
دQuery wizard -
-1486جهت محافظت کاربرگ ابتدا راست کلیک سپس کدام فرمان را انتخاب می نمائیم؟
الفMove -
بProtect Sheet -
جCut -
دCopy -
-1487برای مرتب سازی خروجی در  queryاز کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفSort -
بOr -
جCriteria -
دShow -
-1488اگر بخواهیم یک پرس و جو افراد بین  20تا  50را نشان دهد ،شرط را چگونه وارد می نماییم؟
الفBetween 20 and 50 -
ب<=20 and >=50 -
ج<=50 -

د>=20 -
-1489برای استخراج داده های جدول بر اساس شرط خاص از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الفQuery -
بForm -
جReport -
دMacro -
-1490با انتخاب  Hide slideچه اتفاقی رخ می دهد؟
الف -اسالید در نماي مرتب سازي دیده نخواهد شد.
ب -اسالید در نماي نرمال دیده نخواهد شد.
ج -اسالید در نماي اجرا دیده نخواهد شد.
د -اسالید در نماهاي مختلف دیده نخواهد شد.
 -1491جهت تعریف شرط بر روی داده های خانه ها از تابع  ...............استفاده می کنیم
الفAverage -
بRound -
جIf -
دSum -
-1492از گزینه  count numberجهت محاسبه  ..............استفاده می شود.
الف -گرد نمودن اعداد
ب -شمارش تعداد اعداد
ج -میانگین اعداد
د -جمع اعداد
 -1493کدام تابع برای عمل جمع سلول ها به کار می رود؟
الفMax -
بAverage -
جMin -
دSum -
-1494اگر  A1=14باشد نتیجه فرمول زیر چیست؟

)”IF(A1=14),”Ok”;”No

الفOk -
بNo -
جTrue -
دFalse -
-1495برای تکرار اجرای جلوه انیمیشن از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفRepeat -
بDelay -
جStart -
دDuration -
 -1496کدام فرمول میانگین  A1تا  A6را محاسبه نمی کند؟
الف=Average(A1:A6) -
ب=Sum(A1:A6)/Count(A1:A6) -
ج=Average(A1;A6) -

د=Average(A1,A2,A3,A4,A5,A6) -
 -1497برای انتخاب سلول های همجوار و درج در تابع از کدام عالمت استفاده می گردد؟
الف: -
ب; -
ج, -
د$ -
-1498برای انتقال به آخرین اسالید از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟
الفCtrl+Page Down -
بCtrl+home -
جCtrl+Page Up -
دCtrl+End -
-1499کدامیک از گزینه های زیر از روش های نمایش اسالید نمی باشد؟
الفNotes page -
بNormal -
جReading view -
دTemplate -
-1500برای ویرایش متن بهترین وضعیت  ،استفاده از کدام نما می باشد؟
الفSlide -
بOutline -
جSlideshow -
دNormal -
 -1501برای تعیین محدوده چاپ از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفPrint Title -
بAll -
جPrint -
دSet Print Area -
-1502با استفاده از کدام فرمان  ،ترتیب اجرای انیمیشن ها را تغییر می دهیم؟
الفFrame -
بDuration -
جDelay -
دReorder Animation -
 -1503کلید میانبر برای باز کردن کادر محاوره ای  Insert Functionکدام می باشد
الفF4 -
بShift+F4 -
جShift+F3 -
دF3 -
-1504از کدام گزینه برای درج دکمه های عملیاتی استفاده می نمائیم؟
الفShapes -
بRun -
جBegin Type -

دAction Buttons -
-1505جهت چاپ چند اسالید به صورت کوچک در یک کاغذ از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفFrame slide -
بHandouts -
جOutline -
دpages -
-1506برای نمایش اسالید ها از اسالید جاری  ،کلید های  ...........را همزمان می فشاریم.
الفAlt+F3 -
بAlt+F5 -
جShift+F3 -
دShift + F5 -

