
 

 (1عملی نقشه کار عملی )ارزشیابی 

Word 

 تاپ ایجاد نمایید: روی دسک Bزیر به نام فایلی بامشخصات 

 در صفحه ایجاد و زمینه عبارت را یک تصویر قرار دهید.  Word Artرا با استفاده از  «آزمون عملی رایانه » عبارت -1

و به رنگ زرشکی برای آن قرار داده و داخل آن  Pt3با ضخامت یک شکل هندسی در صفحه به رنگ لیمویی ایجاد کرده و قابی  -2

 را تایپ کنید. Power point .Access. Excel عبارت 

و تعریف مرکز آموزش فنی و حرفه  Bرا خارج از شکل نوشته و یک پاورقی برای آن ایجاد کرده و با شماره  Ephesianعبارت  -3

 ای در پایین صفحه قرار دهید.

 

Excel 

 ایجاد نمایید: Cدولی با مشخصات زیر در کاربرگ ج -1

 

 تعداد قبولی تعداد شرکت کننده نام شته  ردیف

1 Corel            100 30 

2          Word 100 43 

3 Power          100 37 

 

 دهید.نسبت تعداد قبولی ب شرکت کنندگان را به صورت درصدی روی نمودار در کاربرگ جداگانه ای نشان  -2

 برچسب داده های روی نمودار مشخص باشد. -3

 

Access 

 رکورد ایجاد نمایید: 3جدول زیر را با حداقل 

 جدول کاال: -1

 محل سکونت -سقف اعتبار -نام خریدار - نام شرکت -نام کاال

 بدهد. NOT Validیغام را بپذیرد و در غیر اینصورت پ 000/3000جدول به گونه ای تنظیم گردد که سقف اعتبارحداکثر تا  -2

 

PowerPoint 

 اسالیدی با مشخصات زیر ایجاد نمایید:

 به رنگ نارنجی وسفید باشد.  طرح زمینه اسالید یک الگو -1

 اشیاء ی اسالید شامل یک تصویر و یک عنوان باشد. -2

 دارای حرکت باشد. صورت اتوماتیک تکرار شود عنوانه تصویر دارای حرکت الماسی باشد که دوبار ضمن نمایش ب -3

 

درجھ 1
 

سواالت



 

 (2نقشه کار عملی )ارزشیابی عملی 

Word 

 

 روی دسک تاپ ایجاد نمایید: Bفایلی با مشخصات زیر به نام 

 جدول زیر را در صفحه رسم کنید. -1

 

=A   ردیف 𝐵 ± 𝐶 

1    

     

  

 
Excel 

 یک چارت سازمانی در صفحه درج کرده و به رنگ دلخواه قرار دهید. -1

 ایجاد نمایید: Bدول زیر را در کار برگ ج -2

 

 معدل فیزیک زبان ریاضی نام دانش آموز ردیف

  12.5 14 17 علی حمیدی 1

  15.5 13 14 رسولی حسین 2

 

 

 معدل هر دانش آموز را محاسبه کنید.-3

 نمودار مقایسه ای در جدول فوق را در کاربرگی جداگانه ایجاد نمایید. -4

 ا ) نام. زبان . ریاضی و...( روی نمودار مشخص شود.برچسب سری داده ه-5

 

Access 

 جدول زیر را با حداقل سه رکورایجاد نمایید.

 جدول کارکنان:  -1

 محل تولد  –میزان حقوق  –وضعیت تاهل  –نام خانوادگی  –نام 

 را فیلتر کنید . 000/350تهرانی ها و شیرازی های با حقوق باالی  -2

 را بپذیرد 000/250تا  500/ 000ن حقوق شرطی قرار دهید که فقط حقوق بین برای فیلتر میزا -3

PowerPoint 

 ید زیر راایجاد نمایید :اسال

2 


