
 به چه دلیل در فتوشاپ محدوده ای را انتخاب می نماییم؟

 تا رنگ محدود فوق دست نخورده بماند-1

 تا دستور مورد نظر روی محدوده فوق اعمال نشود-2

 ☑تا دستور مورد نظر روی محدوده فوق اعمال شود -3

 تا محدوده فوق سیاه و سفید شود-4

 

 به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟ arcو  pieکار دکمه 

 در سطح بیضی برش ایجاد و آن را به کمان تبدیل می کنند-1

 در سطح دایره برش ایجاد و آن را به کمان تبدیل می کنند-2

 بیضی و دایره را تبدیل به کمان کرده و در سطح آنها برش ایجاد می کنند-3

 ☑ 2و  1گزینه -4

 

 جزای فرم می باشد؟کدام یک از گزینه های زیر از ا

 عنوان-1

 محیط ویرایش-2

 نام فرم-3

 ☑همه موارد -4

 

 ................. مجموعه از مستندات یا مجموعه ای از فایلهاست.

 ☑پروژه -1

 سند-2

 کاربرگ-3



 اسالید-4

 

 پایگاه داده چیست؟

 ☑یک پایگاه داده اطالعاتی است که از یک یا چند جدول تشکیل شده است -1

 ای از چند رکورد مرتبط به هم را پایگاه داده گویندمجموعه -2

 مجموعه ای از چند فایل و رکورد را پایگاه داده گویند-3

 مجموعه ای از چند سطر و ستون را پایگاه داده گویند-4

 

 در بانک اطالعاتی رکورد به معنی چیست؟

 به مجموعه اطالعات مربوط به یک موجودیت رکورد گفته می شود-1

 اطالعات جزئی مربوط به یک موجودیت رکورد گفته می شود-2

 مجموعه ای از چند فایل در مورد یک نفر را رکورد گویند-3

 به مجموعه ای از اطالعات که دارای فیلدهای یکسان هستند-4

 

 ت یک ................. نامیده می شود؟هر واحد از مکان های نگهداری اطالعات که محل تالقی یکی از سطرها با یکی از ستون های صفحه کاری اس

 ☑سلول -1

 آدرس-2

 سطر-3

 ستون-4

 

 .............. صفحه ای جدول بندی شده است که اطالعات مختلف عددی و حرفی در خانه های آن قابل نگهداری بوده و بین اطالعات موجود در

 خانه های آن ارتباطی منطقی برقرار است؟

 ☑صفحه گسترده -1



 رنامه نویسیمحیط ب-2

 محیط طراحی سیستم عامل-3

 همه موارد-4

 

 به نرم افزارهای کامپیوتری که توسط کاربران کامپیوتر برای تولید صفحات متنی استفاده می شود.............. گفته می شوند؟

 ☑واژه پرداز -1

 نرم افزار سیستم-2

 زبان برنامه نویسی-3

 نرم افزار گرافیکی-4


