
 

 

 

WORD 

افقی ، بقيه صفحه ها  ۴و ٢صفحه ايجاد کنيد که کادر هر صفحه با ديگری متفاوت باشد و صفحه  1-۵

 عمودی باشند   

که خودتان ساخته ايد به قلم  styleجستجو کنيد سپس متن را با يک  printدر يک صفحه جديد متین درباره -٢

Tahoma  وسط چين .  1١سايز ،bold    تبديل کنيد 

صفحه کیپ بزنيد و برای صفحات شماره گذاری انجام دهيد سپس سر صفحه ای برای اين  ۵متن باال را در -3

 صفحات قرار دهيد که سرصفحه در صفحات زوج با صفحات فرد متفاوت باشد   

 در اين متن يک پاورقی در انتهای متن بسازيد .   printبرای کلمه  -۴

 سيستم خود جستجو و آن را زير متن قرار دهيد .  يک تصوير از  -۵

Preview a document         ·Click Print Preview on the Standard toolbar . 

 توخایل ضخامت دار وبه رنگ آیب بنویسید.   1١اندازه TAHAMAسه سطربافونت  -

 خطی به رنگ سبز ایجادکنید.   دو یک کادر نوشته های خود دور-٢

نیـد درج ک یک جلوه هنری دلخواه درگوشه سمت چپ پایین سـند با را آموزشگاه کامپیوتر پرتوعبارت -3

 رنگ آیب باشد.   طوری که حروف آن به صورت عمودی و بـه

 بازشود.    111طوری ذخیره کنید که فقط با رمز را خود سند-4

 رتوتهران آموزشگاه کامپیوتر پآدرس گیرنده یک پاکت نامه به آدرس فرستنده آموزشگاه ....)به رنگ آیب(-5

 سبز( تنظیم کنید.   )به رنگ

 

 صفحه ایجاد کرده و به شکل زیر به آنها سر صفحه و پاصفحه بدهید :    3 -6

 پاصفحه صفحات زوج : صفحه .........       سرصفحه صفحات زوج : باسمه تعایل  

 پاصفحه صفحات فرد : شماره .........       سرصفحه صفحات فرد : به نام خالق هسیت 

برای سیمبل * یک شورت کات تعریف نمائید تا با هر بار فشردن آن کلید ها عالمت ستاره نمایان شود .  -7

 ) توجه داشته باشید از کلید های میانبر خود سیستم نباشد . (   

به دلخواه درج نمائید . آن فایل را با یک فایل ایجاد نمائید با متن دلخواه و در سمت راست متن عکیس -١

 کنید.  نام خودتان ذخیره

 هب باال از اشخاص سمت و مرتبه به توجه با –یک دیاگرام برای یک موسسه آموزیش ) مثال : مدرسه (  -9

 .    نمائید ایجاد – پائین

 ا ایجاد کنید .   زیب حاشیه  یک – محیط این در فایل اولین  –برای فایل "  فناوری اطالعات "  -11

 فایل زیر را  ایجاد و با نام " جدول " ذخیره نمائید :    - 11

نمره  نمره عریب   نمره زیست   نمره ریایض   نام پدر   نام و نام خانوادیگ   

 معدل   ادبیات  

                                     

 )ردیف اول آیب رنگ وردیف دوم وسوم یک بافت دلخواه(  

 جهت ورود به فایل جاری کلمه عبورتعیین کنید.  -1٢



 

 

ودرپاصـفحه صـفحات  wordxpبرای سند خودسرصفحه وپاصفحه ایجادکنیدکه درسرصـفحه صـفحات فـرد-13

 زوج

 word97 درج شود.  

 برای ییک ازکلمات متن خود توضیحی درپاورقی صفحه جاری ایجادکنید.  -14

 یک معکب مستطیل رسم کنید وبایک متن که دارای سایه باشد دریک گروه قراردهید.  -15

صفحه  ٢سندجاری رادرحالت پیش نمایش چاپ قراردهید بطوریکه درحالت پیش نمایش چاپ وهمزمان -16

 نمایشداده شود.  

 امتياز(   15ايجاد كنيد كه تنظيمات زير را داشته باشد؟) testالگويي بنام -17

 سبك نگارش:ضخيم    15اندازه: Arialالب بندي متني: قلم:ق§

 تراز متن:دوطرفه   line 1.5قالب بندي پاراگرافي: تورفتگي سطر اول فاصله بين خطوط: §

 شماره صفحه در پاصفحه و وسط صفحه باشد.   §سانتي متر ٢حاشيه ها از چهارطرف  §

ACCESS   

 سپس سواالت زير را انجام دهيد.   1groupدر پوشه  Bankايجاد كنيد در فايلي بنام   Accessاول زير را در محيطجد

Field  

name  

Code  Name  Family  Tel  Address  

 نام  نام  كد   عنوان فيلد

  خانوادگي

   تلفن 

 آدرس

   

Field  

name 

Code  Class  Grad  Lesson  

   نمره  كالس  كد   عنوان فيلد

 درس

 111عددي بين  Codeمي باشد(  ب(مقدار فيلد  Codeالف(بين جداول ارتباط يك به چند برقرار كنيد.)كليد اصلي 

را وارد كنيد( را نمايش دهد. ج(با  1111تا  111باشد در غير اين صورت پيغام )لطفاً عددي بين  1111تا 

 ساير اطالعات را نمايش دهد.   Codeوارد كردن مقدار فيلد 

   ي انجام دهيد كه نمرات درس رياضي را نمايش دهد.د(عمل

 

 

 

 

 

 



 

 

EXCEL 

   .دهيدجدول زير را رسم و عمليات خواسته شده را انجام 

  نتيجه
نمره 

  نهايی

نمره 

مشاهده 

 11ای 

  درصد

نمره 

عمیل 

1۵ 

  درصد

نمره 

کتیب 

1۴ 

در 

  صد

 نام و نام 

  خانوادیگ

محسن  ١۵  7۵  91       

  محمدی

مينا  ١1  ١۵  ١1       

  موسوی 

عیل  ۶1  71  ١1       

  ايماین 

محمد  ١1  91  91       

  علوی

  ميانگين نمرا ت نهايی        

   

   

   . نمرات نهايی و ميانگين آنها را محاسبه کنيد -

   . کیپ بزنيد sheet٢از جدول فوق يک نسخه در -

   . را با زمينه قرمز نشان دهيد ١1زير را با زمينه سبز و  ١1نمرات نهايی باالی  -

   . نمودار دايره ای با اطالعات ستون نام و نام خانوادیگ و نمرات نهايی را رسم کنيد -

    . در خواست شود 1٢٢3جهت بازيایب فايل رمز عبور  -

هده باشد قبول و در غير اينصورت مردود در ستون نتيجه مشا 71در صوریت که نمره نهايی باالی  -

 شود.  

 فرم زير را در يكي از كاربرگها وارد كرده و عمليات خواسته شده را انجام دهيد .  

ماليات  )  اضافه كاري  حقوق خالص 

 درصد( 7

نام و نام  حقوق  درصد( ١بيمه ) 

 خانوادگي 

 حسن صمدي   151111        ١1111    

 رضا بهمني   ٢11111        ١5111    

 محمد محمدي   ٢٢1111        55111    

 ميانگين حقوق         

 



 

 

ا ميانگين حقوق ر  -ستونهاي بيمه ، ماليات و حقوق خالص را با فرمولهاي مناسب محاسبه نمائيد   ب -الف

 بدست آوريد   

ساختار كارپوشه خود را محافظت  -نمودار ستوني نام و نام خانوادگي و حقوق خالص را رسم نمائيد   د -ج

 نمائيد .  

 

POWER POINT 

 اساليد بسازيد :   ۵فايیل با 

 .  کنيد استفاده خود آموزیش کتابهای عناوين از)  عنوان –اوی متن تصوير دلخواه اليد اول حاس-1

 همراه جلوه شطرنجی و صدای تشويق دکمه عمليایت برای رفتن به اساليد سوم   

ثانيه دکمه برای اجرای  ٢اساليد دوم عنوان و متن در دو ستون جلوه حرکت از باال به پايين حرکت پس از -٢

 برنامه نقایش  

قسمت عنوان کلمه  در yahooاساليد سوم يک نمودار ستاره ای همراه دکمه ای برای رفتن به سايت -3

happy   . را نوشته و به آن جلوه ای بدهيد که پس از نمايش مخفی شود 

 اساليد چهارم يک تصوير که پس از نمايش کوچک شود و يک عنوان که حرف به حرف ظاهر شود .    -۴

 3مايش که هر کدام با يک جلوه خاص از يک طرف صفحه خارج شود زمان ن auto shapeاساليد پنجم چند  -۵

 ثانيه   

 يش داده شود .  فشرده شود به طور مداوم نما escاساليدها تا زماین که کليد  -۶

 :   كنيد ايجاد زير شرح به اساليد چهار با نمايشي فايل يك-7

(    ودش كوچك نمايش از پس تصوير) باشد تصوير يك بهمراه مناسبي عنوان زير و عنوان شامل اول اساليد

    باشد اي دايره نمودار يك شامل سوم اساليد   باشد ستون 5 و رديف 7 با جدول يك شامل دوم اساليد

    باشد شكل اي ستاره سازماني چارت شامل چهارم اساليد

 هدكم كليك با و نمايد اجرا را حساب ماشين برنامه اول دكمه كه كنيد اضافه مهدک دو اول اساليد در-١

    شود داده نمايش سوم اساليد دوم

 آن توقف مدت و شده ظاهر متوسط سرعت با و صفحه طرف يك از شدن پخش هنگام به هركدام اساليدها

    باشد ثانيه 1٢ بعدي اساليد تا

 

ACCESS 

 با فيلد ها و شرايط زير باشد:   tableايجاد کرده که دارای جدویل بنام  workerيک بانک اطالعایت بنام -1

حقوق  آدرس 

 ماهيانه 

نام و نام  مدرک تحصيیل 

 خانوادیگ 

 کد کارمندی  

دارای مقادير انتخایب ديپلم       

  و ليسانس –

 ... باشد 

و 9999تا 1111عددی بين  خایل نباشد  

در غير اينصورت پيام 

مناسیب داده شود طراحی 

 کنيد  

 



 

 

 

 

 

 در جدول باال اطالعات مربوط به سه کارمند را وارد کرده و شرط ها را اعمال کنيد .  

 فرم ثبت نام پرسنل

 کد کارمندی: حقوق :  

 نام ونام خانوادیگ : آدرس:  

 مدرک تحصيیل: 

 DELETE                                NEXT RECORD  

 سپس يک فرم بصورت زير طراحی کنيد   -٢

 عمليات مربوطه انجام شود.   next recordو deleteبا کليک روی دکمه -3

طراحی کنيد که بر اساس آن بتوانيم نام و نام خانوادیگ و حقوق ماهيانه پرسنل  q1پرس و جويی را بنام  -۴

 را با توجه به مدرک تحصيیل آنها نمايش دهيم .  

 حه مناسیب تهيه نماييد.  يک گزارش ستوین از جدول فوق با سر صفحه و پا صف -۵

 


