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 کذام ًَع دادُ هؼوَال تزای دادُ ػذدی تکار هی رٍد؟. 16سَال 

 

1 .Number 

2 .Memo 

3 .Text 

4 .Yes/no 

 تزای ًوایص ًوَدار ّای ساسهاًی استفادُ هی ضَد؟Smart Artکذام گزٍُ اس تصاٍیز . 17سَال 

 

1 .Hierarchy 

2 .Matrix 

3 .Pyramid 

4 .Matrix 

 . تزای ایٌکِ دٍ خاًِ را در ّن ادغام کٌین. 18سَال 

 

بب استفبدُ پبک کي، خط ٍسط را پبک هی کٌین  . 1

 را کلیک هی کٌین  Merg Cellsدٍ خبًِ را اًتخبة کزدُ ٍ اس هٌَی هببى بز گشیٌِ . 2

 را کلیک هی کٌین  Split Cellsدٍ خبًِ را اًتخبة هی کٌین ٍ اس هٌَی هیبى بز گشیٌِ . 3

4 .1ٍ2  

 تاضذ حاصل ػثارت سیز کذام است؟ A1=TRUE ٍ b2=False ٍ c2=Aliاگز هقادیز سل ّای . 19سَال 

(Count(A1:B2:C2 = 

1 .2  

2 .3  

3 .1  

4 .0  

 .دیذُ هی ضَد.... سلی کِ دارای یادداضت است هؼوَال در گَضِ تاال ٍ سوت راست آى . 20سَال 

هزبغ قزهش کَچک  . 1

هثلث سبش کَچک  . 2

هثلث قزهش کَچک  . 3

هثلث آبی کَچک  . 4
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 تزای درج فیلن ٍیذیَیی خارج اس پاٍرپَیٌت چگًَِ تایذ ػول ًوَد؟. 21سَال 

 

1 .Insert/movies/movie form clip organizer 

2 .Insert/movies/movie from file 

3 .Insert/sound/sound from gallery 

4 .Insert/sound/play cd audio track 

 کذام کلیذ هیاى تز تزای افشایص سایش قلن تِ کار هیزٍد؟. 22سَال 

 

1 .Ctrl  [+

2 .Alt  ]+

3 .Alt  )+

4 .Ctrl  )+

اس کادر هحاٍرُ ای ) چگًَِ تایذ ػول ًوَد؟Book تِ صَرت Bokتزای تصحیح خَد کا هثال . 23سَال 

Autocorrect اس سزتزگ ٍ Autocorrect) 

 

 ػببرت را هیٌَیسین  With ٍ در کبدر Book ػببرت Replaceدر کبدر . 1

 را هی ًَیسین  Book ػببرت With ٍ در کبدر Bok ػببرت Replaceدر کبدر . 2

 ًَضت  Reolace ٍ With در هتي ببضذ تب بتَاى در جؼبِ ّبی Bokببیذ ػببرت . 3

4 .1ٍ3  

  کذام هَرد است؟Style ٍ Templateػلت تِ کارگیزی . 24سَال 

ببال بزدى سزػت اًجبم کبرّب  . 1

جلَگیزی اس اًجبم کبرّبی تکزاری  . 2

ببال بزدى سزػت سیستن کبهپیَتز  . 3

4 .1ٍ2  

 پسًَذ فایل ّای اکسل کذام است؟. 25سَال 

1 .XEL 

2 .XPL 

3 .XLD 

4 .XLSX 
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  تایذ تیک سد؟Columnsتزای ایٌکِ ػزض ستَى ّا تا ّن تزاتز تاضذ کذام گشیٌِ را اس کادر هحاٍرُ ای . 46سَال 

 

1 .Equal Column Width 

2 .Line Between 

 را کلیک هی کٌین  Two گشیٌِ Presetsاس بخص . 3

4 .2ٍ3  

 تزای درج یک تصَیز در اسالیذ اس چِ گشیٌِ ای استفادُ هیکٌین؟. 47سَال 

 

 design اس سزبزگ pictureدکوِ . 1

 view اس سزبزگ chartدکوِ . 2

 insert اس سزبزگ pictureدکوِ . 3

ّوِ هَارد  . 4

  کذام است؟Visioدر  (ضاتلَى)پسًَذ فایل استٌسیل . 48سَال 

 

1 .Vst 

2 .Vss 

3 .Vsd 

4 .Vsw 

  کذام است؟Excelگشیٌِ تزاس تٌذی پیص فزض تزای اػذاد در . 49سَال 

 

1 .Number 

2 .General 

3 .Accounting 

4 .Text 

  تزای اػوال تز رٍی هتي جاری چگًَِ تایذ ػول ًوَد؟Word ّای هَجَد در Styleتزای استفادُ اس . 50سَال 

 Style ٍ اس گزٍُ Home هَرد ًظز اس سز بزگ Styleاًتخبة . 1

 Format اس کبدر هحبٍرُ ای Auto Formatاًتخبة . 2

 Insert اس سز بزگ Style Galleryاًتخبة . 3

4 .1ٍ3  
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 تِ جلَ اس کذام کلیذ استفادُ هی ضَد؟( ستَى10هثال )تزای پزش هکاى ًوا تِ اًذاسُ هؼیي. 51سَال 

 

1 .Spacebar 

2 .Backspace 

3 .Insert 

4 .Tab 

 تزای رسن دایزُ چگًَِ ػول هی کٌین؟. 52سَال 

 

 را پبییي ًگِ هی دارین  Shiftدر ٌّگبم درگ کلیذ . 1

 را پبییي ًگِ هی دارین  Altدر ٌّگبم درگ کلیذ . 2

 را پبییي ًگِ هی دارین  Ctrlدر ٌّگبم درگ کلیذ . 3

ّیچکذام  . 4

 تاػث هی ضَد کِ Line And Page Breaks ٍ تة Paragraphکذام اًتخاب اس کادر هحاٍرُ ای . 53سَال 

 ضکستگی صفحِ در ٍسط پاراگزاف اتفاق ًیفتذ؟

 

1 .Page Break Before 

2 .Do Not Hyphenate 

3 .Keep Lines Together 

4 .Suppress Line Numbers 

  هی ضَیذ تِ طَر پیص فزض چٌذ صفحِ کاری ٍجَد دارد؟Excelٍقتی ٍارد . 54سَال 

1 .6  

2 .10  

3 .4  

4 .3  

  تزای اػوال تز رٍی هتي جاری چگًَِ تایذ ػول ًوَد؟word ّای هَجَد درStyleتزای استفادُ اس . 55سَال 

 Styles ٍ اس گزٍُ home هَرد ًظز اس سزبزگ Styleاًتخبة . 1

 Format اس کبدر هحبٍرُ ای Auto Formatاًتخبة . 2

 Insert اس سزبزگ Style Galleryاًتخبة . 3

4 .1ٍ3  
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  را چگًَِ هیتَاى فؼال کزد؟Slide Sorterرٍش ًوایص هثال . 56سَال 

 

اس رٍی دکوِ ّبیی کِ در پبییي ٍ سوت راست پٌجزُ پبٍرپَیٌت ٍجَد دارد  . 1

 رٍش ًوبیص هَرد ًظز را کلیک هی کٌین  Viewاس سزبزگ . 2

 رٍش ًوبیص هَردًظز را کلیک هی کٌین  Homeاس سزبزگ . 3

4 .1ٍ2  

 استفادُ هی کٌین.... تزای کپی قالة پاراگزاف قالة تٌذی ضذُ تِ پاراگزاف هَرد ًظز اس . 57سَال 

 

1 .Paste ٍ Copy 

2 .Paste ٍ Cut 

3 .1ٍ2  

 Clipboard اس گزٍُ Format Painterاستفبدُ اس ابشار . 4

 تزای یک فیلذ در ًظز گزفتِ ضَد آى را تزای کذام خاصیت اس فیلذ <50تزای ایٌکِ اػالم کٌین کِ اػذاد . 58سَال 

 تایذ اػالم ًوَد؟

1 .Default value 

2 .Required 

3 .Validation rule 

4 .Caption 

 :تزای اًتقال صفحِ کاری. 59سَال 

آى را بِ هحل هَرد ًظز درگ هیکٌین  . 1

 را کلیک هیکٌین ٍ اس کبدر هحبٍرُ movo or copyبز رٍی آى کلیک سوت راست کزدُ ٍ اس هٌَی هیبى بزگشیٌِ . 2

 ٍ ضیئی کِ هیخَاّین ضیت اًتخبة ضذُ قبل اس آى قزار گیزد را اًتخبة هیکٌین  workbookای ظبّز ضذُ 

 بِ هحل هَرد ًظز درگ هیکٌین  ctrlرا بب پبییي ًگِ داضتي کلیذ  (sheet)ضیت . 3

4 .1ٍ2  

  کذام یک اس هَارد سیز است؟Blankًام پیص فزض سٌذ جذیذ . 60سَال 

1 .Document 

2 .Doc1 

3 .Sample 1 

4 .Text 1 




