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 جهت آمادگی آزمون های مختلف Wordنمونه سواالت تستی نرم افزار 

 مراجعه نمایید.  www.farhangsazan.comبرای کسب اطالعات بیشتر و آزمون های آنالین به سایت

 جواب سوال ردیف

1 
 یک ...................است . Wordبرنامه 

 د: ارائه مطالب ج: داده گستر ب: پایگاه داده  الف: واژه پرداز
 الف

2 
 چیست ؟  Wordنام پیش فرض فایل ها در 

 Text Docد:  Documentج:   Data Baseب:  Bookالف: 
 ج

3 
 چیست ؟ Wordپسوند فایل های ایجاد شده در 

 Docxد: Pptxج:  Accdbب:  Xlsxالف: 
 د

4 
 استفاده می شود ؟ Wordکدام گزینه برای ایجاد یک فایل جدید در 

 Ctrl +S د:  Ctrl + Pج: Crtl+ Oب:  Ctrl + Nالف: 
 الف

5 
 کدام گزینه استفاده می شود ؟ Word بزرگنمایی در محیط   افزایشبرای 

 Zoom Downد:  Zoom Outج:  Zoom Inب: Zoom Upالف: 
 ب

6 
 برای اضافه کردن یک سمبل خاص کدام گزنیه استفاده می شود؟

 Equationد: Tableج:  Pictureب:  Symbolالف: 
 الف

7 
 کدام گزینه برای کپی کردن بخشی از متن در حافظه موقت به کار می رود ؟

 Ctrl +B د:   Ctrl + Cج: Crtl+ Xب:  Ctrl + Vالف: 
 ج

8 
 کدام گزینه برای جایگزینی یک متن استفاده می شود ؟

 Ctrl +J د:  Ctrl + Gج: Crtl+ Fب:  Ctrl + Hالف: 
 الف

9 
 کدام گزینه برای نوشتن اندیس استفاده می شود ؟

 Embossد: Shadowج:  Superscriptب:  Subscriptالف: 
 الف

11 
 کدام گزینه در متون انگلیسی حرف اول همه جمالت را بزرگ می کند ؟

 Sentence Caseد: Toggle Caseج:  Upper Caseب:  Lowercaseالف: 
 د

11 
 کدام گزینه چیدمان پاراگراف را از دو طرف تراز می کند ؟

 Rightد: Leftج:  Justifyب:  Centerالف: 
 ب

12 
 پارگراف می توان  میزان تو رفتگی پاراگراف را تنطیم نمود ؟از کدام قسمت در کادر 

 Directionد: Alignmentج:  Indentationب:  Spacingالف: 
 ب

13 
 ها نوعی را ایجاد می کند که نقطه اعشار زیر یکدیگر قرار بگیرند ؟  Tabکدام گزینه از 

 Leftد: Centerج:  Barب:  Decimalالف: 
 الف

14 
 لیست های عالمت گذاری ایجاد می کند ؟کدام گزینه 

 Listingد: Multilevel Listج:  Numberingب:  Bulletsالف: 
 الف

15 
 از طریق کدام کادر می توان یک کادر هنری در اطراف صفحه قرار داد ؟  Page Borderدر کادر 

 Artد: Colorج:  Widthب:  Colorالف: 
 د
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16 
 اندازه متن تنظیم می کند ؟کدام گزینه اندازه جدول را با 

 Auto Fix Column د:  Fixed Column Width ج:  Auto Fit Windowب:  Auto Fit Contentsالف: 
 الف

17 
 کدام گزینه کمک می کند که یک سلول از جدول را به چندین سلول دیگر تقسیم کنیم ؟

 Merge Tableد: Spilt Tableج:  Spilt Cellsب:  Merge Cellsالف: 
 ب

18 
 کدام گزینه یک سطر باالی سطر جاری در جدول اضافه می کند ؟

 Insert Leftد: Insert Rightج:  Insert Belowب:  Insert Aboveالف: 
 الف

19 
 کدام گزینه در پشت متن و به صورت کم رنگ یک متن را اضافه می کند؟

 Effectsد: Water Markج:  Page Borderب:  Page Colorالف: 
 ج

21 
 از کدام سر برگ برای اضافه کردن عکس به متن استفاده می کنیم ؟

 Homeد: Page Layoutج:  Designب:  Insertالف: 
 الف

21 
 از کدام گزینه برای درج تصاویر هوشمند به متن استفاده می کنیم ؟

 Smart Artد: Chartج:  Picturesب:  Shapesالف: 
 د

22 
 برای تصاویر از کدام گزینه برای اعمال افکت هایی به تصاویر استفاده می شود .  Formatدر سربرگ 

 Shape Fillد: Outline Pictureج:  Shading Pictureب:  Picture Effectsالف: 
 الف

23 
 در ترسیم اشکال هندسی برای اینکه یک شکل منتظم رسم شود کدام کلید را باید به کار ببریم ؟

 هیچکدام د: Altج:  Ctrlب:  Shiftالف: 
 الف

24 
 کدام گزینه برای اضافه کردن نمودار به متن استفاده می شود ؟

 Word Artد: Tableج:  Shapesب:  Chartالف: 
 الف

25 
 کدام گزینه جهت کاغذ را به صورت عمودی تنظیم می کند ؟

 Marginsد: Orientationج:  Portraitب:  Landscapeالف: 
 ب

26 
 اندازه شیرازه را در  کاغذ  تنظیم می کند ؟ Marginsکدام گزینه در کادر 

 Gutter Positionد: Leftج:  Topب:  Gutterالف: 
 الف

27 
 کدام گزینه باعث می شود سر صفحه صفحه اول با بقیه صفحات فرق کند ؟

 Link To Previousد:  Show Document Textج:   Different Odd & Even Pagesب:  Different First Pageالف: 
 الف

28 
 کدام گزینه برای درج شماره صفحه استفاده می کنیم ؟

  Odd Pageد: Even Pageج:  Page Numberب:  Header& Footerالف: 
 ب

29 
 کدام گزینه برای ذخیره کردن فایل استفاده می شود ؟

 هر سه مورد  د: Alt + Sج:  Shift + Sب:  Ctlr + Sالف: 
 الف

31 
 از کدام کلید ها استفاده می شود ؟ Wordبرای چاپ کردن در محیط 

 Ctrl + Dد: Ctrl + Tج:  Ctrl + Pب:  Ctrl + Wالف: 
 ب

31 
 برای باز شدن کادر فونت کدام کلید ها استفاده می شود .

 Ctrl + Fد: Ctrl + Dج: Alt + Fب: Ctrl + Fالف:
 ج

32 
 تسریع و تسهیل در تولید اسناد .............. به کار می روند.الگو ها برای 

 د( متنی   ج( کامالً متفاوت از هم دارای وجوه اشتراک ب(   الف( کامالً شبیه به هم
 ب
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33 
 زبانه را انتخاب می کنیم ؟  جهت فعال کردن خط کش کدام

 Mailingد(    View ج (    Page Layoutب(    Insertالف( 
 ج

34 
 هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر قابل استفاده باشد ؟

 به هر تعداد که کاربر مایل باشد . د(        ج( سه بار   ب( دو بار    الف( یک بار
 د

35 
 پیش فرض چه مقدار است ؟ Tabمقدار پرش مکانما در 

 د( چهار اینچ  ج( دو اینچ   نیم اینچ ب(    الف( یک اینچ
 ب

36 

گذاری هر صفحه مستقل از سایر صفحات تنظیم گردد، باید گذاری خطوط برای اینکه شمارهاصول شمارهدر 

 گزینه........................ انتخاب شود.

 Restart Each Sectionد(     Restart Each Pageج(  Continuousب(     Noneالف( 

 ج

37 
 هاست.داده....................... نمایش گرافیکی 

 Pictureد( Clipartج(   Chartب(  Smart Artالف( 
 ب

38 
 برای بستن پاراگراف در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید ................... استفاده می شود ؟ 

  Shiftد(        Enterج(     Spacebarب(   Backgroundالف( 
 ج

39 
 سطر جدید برای صفحه کاریمان ایجاد کنیم؟ با فشردن کدام دکمه می توانیم

 Shift+ Enterد( Insertج( Enterب( Deleteالف(
 د

41 
 کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟

 +(Ctrlد(   +)Ctrlج(     +]Ctrlب(  +[Ctrl الف(
 الف

41 
 شود؟ نما و ایجاد فاصله زیاد بین حروف از چه کلیدی استفاده میبرای پرش به مکان

 Num Lockد(    Tabج(   Caps Lockب(   Enterالف( 
 ج

42 
 برای متن چیست؟ Wordفرض سبک پیش

 Autoد(   Titleج(  Headingب(  Normalالف( 
 الف

43 
 شود؟استفاده میجهت انتخاب چند سطر غیر متوالی از کدام کلید 

 Homeد(  Shiftج(       Altب(      Ctrlالف(
 الف

44 
 تر است؟برای دو خط کردن خطوط جدول کدام گزینه مناسب

 Bordersد(  Line Weightج(  Border Styleب(   Pen Colorالف( 
 ب

45 
 روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟ Word Optionsبرای تبدیل اعداد التین به فارسی در 

 Displayد(   Customizeج(   Advanced ب(  Add Insالف( 
 ب

46 
 کافی است کلید .............. را فشار دهیم. Wordبرای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه 

 Ctrl + Enterد(  Enterج(     Spacebarب( Back  Spaceالف(
 د

47 
 کلیک کنیم ، کدام گزینه ، کلمه مورد نظر را به لغت نامه اضافه می کند ؟اگر روی کلمه غلط راست 

  Ignoreد(   Change Allج(  Add To Dictionaryب(  Changeالف( 
 ب

48 

 کدام گزینه متن را سایه دار می کند ؟ 

  Shadowد(  Out Lineج(  Engraveب(  Embossالف( 

 

 د
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49 
 تغییرات را لغو کند؟کار ابزار این است که آخرین 

 Bulletد(  Redoج( Justifyب( Undoالف(
 الف

51 
 را انتخاب می کنیم ؟  Border And Shadingبرای ایجاد کادر دور صفحه کدام تب از پنجره 

 د( امکان پذیر نیست         Shadingج(  Page Borderب(   Bordersالف( 
 ب

51 
 ار استفاده می شود ؟برای تغییر رنگ داخل مربع  از کدام ابز

  Picture Colorد(        Order Colorج(   Line Colorب(      Fill Colorالف( 
 الف

52 
 )چاپ( را انتخاب می کنیم ؟ Printبرای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجره 

  Allد(     Print Selectionج(       Pagesب(      Current Pageالف(  
 ج

53 
 ................................. چاپ کند.Current Page Printهای کادر ، در گزینه

 د( صفحات زوج سند ج( صفحات ناپیوسته سند ب( صفحه جاری   الف( کلیه صفحات سند
 ب

54 
 شود.برای ایجاد ...................... استفاده می References زبانه

 د(ب و ج    ج(فهرست مطالب ب(جدول مندرجات الف(جدول  
 ج

55 
 بندی تصاویر در کدام گروه قرار دارد؟گروه

 Viewد(    Formatج(  Homeب(     Insertالف(
 ج

56 
 های افقی و عمودی باید نمای ....................... فعال باشد.کش برای مشاهده خط

 هیچکدامد(     Outlineج(  Full Screenب(  Print Layoutالف(
 الف

57 
 شودجهت تنظیم ...................... استفاده می Line Spacingگزینه 

 ها ب( فاصله بین سطرهای پاراگراف   ج( تراز بندی   د( فاصله بین پاراگراف الف( فاصله بین حروف  
 ب

58 
 برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟

 Look Inد(                      Saveج(                  Save As ب(                Save Inالف( 
 ب

59 
 کلید میانبر برای ضخیم کردن متن کدام است ؟

 Ctrl + Yد: Ctrl + Bج: Ctrl + Iب:  Ctrl +Uالف: 
 ب

61 
 قابل ذخیره کردن است ؟  Wordکدام پسوند ها رد 

 د : هر سه مورد  Docxج:  Pdfب: Docالف: 
 د

61 

 برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

   Table گروه Insert ب( سر برگ   Tableگروه  Viewالف( سر برگ  

 د( هیچکدام   Tableگروه  Page layoutج( سر برگ 

 ب

62 

 برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

     Portraitگزینه   Orientationگزینه    Page layoutالف( سر برگ  

 Landscapeگزینه   Orientationگزینه   Insertب( سر برگ 

                    Portraitگزینه   Marginsگزینه  Insertج( سر برگ 

 Landscape گزینه   Margins گزینه Page layout د( سر برگ

 ب

63 
 گذاری سطرها از کدام سر برگ وارد می شویم ؟برای شماره 

  Reviewد(     Page Layout ج(  Insertب(    Homeالف( 
 ب
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64 
 کدام گزینه متن را سایه دار می کند ؟  Fontدر پنجره 

  Shadowد(  Out Lineج(  Engraveب(  Embossالف( 
 د

65 
 شود.استفاده می --------------جهت  Ctrl+ Sکلید 

 د( حذف سند              الف( باز کردن سند       ب( ایجاد سند                       ج(ذخیره سند         
 ج

66 
 شود؟جهت ترازبندی ...................... استفاده می Justifyدر ترازبندی پاراگراف گزینه 

 ( وسط                              د( دوطرفهالف(چپ                    ب( راست                         ج
 د

67 
 کدامیک از فرمانهای زیر را اجرا می کنند؟Ctrl+Enterکلیدهای 

 د(ایجاد سطر جدید  ج(بازکردن یک فایل ب(ذخیره سند جاری    الف(ایجاد صفحه جدید
 الف

68 
 . را تنظیم کنیم.…برای ایجاد شیرازه جهت سیمی یا صحافی کردن صفحات باید ..........

 Headerد( Gutter       (ج  Footerب( Marginالف(
 ج

69 
 برای اینکه یک خانه را به چند خانه فرعی تقسیم کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

 Split Cellsد( Select Rowج( Table Auto Formatب( Merge Cellالف(
 د

71 
 جهت کپی کردن متن انتخاب شده به حافظه موقت, کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟ 

 Ctrl + Zد(      Ctrl + Vج(     Ctrl + Xب(          Ctrl + Cالف( 
 الف

71 
 از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟  Wordجهت درج عالئم ویژه در سندهای 

 InsertBulletsد(    InsertCharacterج(      InsertSymbolب(    InsertFormatالف(
 ب

72 
 استفاده می شود ؟  Tabاز کدام قسمت برای خط راهنما بین دو  Tabsدر پنجره 

  Default Tabد(  Leaderج(  Alignmentب(   Tab Stopالف( 
 ج

73 
 یا پاراگراف دیگر استفاده می شود ؟  ریا پاراگراف به کاراکت راز کدام ابزار برای کپی قالب بندی کاراکت

  Replaceد(  Clip Boardج(  Format Painterب(   Copyالف( 
 ب

74 
 فاصله پاراگراف جاری را از پاراگراف قبلی تعیین می کند ؟  Line Spacingکدام گزینه از  Paragraphدر پنجره 

  Multiple( د Exactlyج(  Beforeب(   Afterالف( 
 ب

75 
 چیست ؟  Wordنام پیش فرض سند خالی برنامه واژه پرداز 

  Database1د(        Persentation1ج(      Document1ب(     Book1الف( 
 ب

76 
 از کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟ pasteو  cutبرای اجرای فرمان 

 ctrl +y – ctrl +zد(    ctrl +z – ctrl +yج(  ctrl +v – ctrl +x ب( ctrl +c – ctrl +vالف( 
 ب

77 
 کدام گزینه است. Replaceکلید میانبر فرمان 

 Ctrl+ Aد(     Ctrl+ Gج(     Ctrl+ Hب(    Ctrl +Fالف(
 ب

78 
 شود؟برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می

 Ctrl +Enterد(    Homeج(    Alt +Shiftب(    Alt +Ctrlالف( 
 ب

79 
 شود؟پردازها محسوب میهای زیر جز واژهکدامیک از برنامه

 Excelد(   Windowsج(      Wordب(     Power Pointالف( 
 ب

81 
 های قابل اعمال به یک پاراگراف از ...........استفاده می شود ؟  برای تعیین میزان انواع تو رفتگی

 د( الف و ج    page layoutاز زبانه   paragraphج( گزینه   ب( خط کش قائم خط کش افقی الف(
 الف
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81 
 کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟ print whatاز لیست  odd pageبا انتخاب گزینه 

 د( صفحه آخر سند  ج( صفحه اول سند  ب( صفحات فرد  صفحات زوج الف(
 ب

82 
 چه پسوندی ذخیره می شوند ؟ با wordفایلهای محیط 

 dotxد(     docxج(     dotب(    docالف( 
 ج

83 
 در کدام زبانه قرار دارد ؟  symbolگزینه 

 viewد(     reviewج(      homeب(   insert الف(
 الف

84 
 می کنیم ؟ بپس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انتخا

 tableد(     viewج(   design   ب(     homeالف( 
 ب

85 
 در کدام زبانه قرار دارند ؟  cut, pasteفونت و گزینه های  رجهت تراز بندی ،تغیی

 viewد(    reviewج(    home ب(    insertالف( 
 ب

86 
 چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟ wordکدام یک ار نماهای 

 draftد(          outlineج(     web   layoutب(           print  layout الف(
 الف

87 
 برای انتخاب قلم مناسب از طریق سر برگها ، باید گزینه ....... را از سر برگ ......... انتخاب کنیم.

 page layout \ paragraphد(  page layout \ fontج(     home \ font ب(  insert \ fontالف( 
 ب

88 

 اندازه  کاغذ از چه گزینه ایی استفاده می شود؟ ربرای تغیی

 Page Setupگروه Page layout  ب( سر برگ  Sizeگزینه  Insertالف( سر برگ  

 Size گزینه  Page Setup گروه Page Layout د( سر برگ                        Sizeگزینه   Viewج( سر برگ

 د

89 

 صفحه از چه گزینه ایی استفاده می کنیم ؟برای اضافه کردن خط کش در 

 Ruler  گزینه View ب( سر برگ Rulerگزینه  Insertالف( سر برگ  

  د( همه موارد Ruler  گزینه Reviewج( سر برگ 

 ب

91 

 برای درج پا ورقی از چه گزینه ایی استفاده می کنیم ؟

 Footnotes نهگزی References ب( سر برگ Headerگزینه  Reviewالف( سر برگ 

 د( گزینه ب و ج Insert Endnoteگزینه  Referencesج( سر برگ 

 ب

91 
 شود.استفاده می.……………جهت  Ctrl+ Sکلید 

 د( حذف سند ج(ذخیره سند   ب( ایجاد سند   الف( باز کردن سند  
 ج

92 
 برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟ word optionsدر پنجره 

 د(هیچکدام   customizeج(دکمه  Advanced →displayب(   displayالف(دکمه 
 ب

93 
 ................................. چاپ کند. Print ،Current Pageهای کادر در گزینه

 د( صفحات زوج سند ج( صفحات ناپیوسته سند الف( کلیه صفحات سند ب( صفحه جاری 
 ب

94 
 قرار دارد؟  Insertتصاویر در کدام گروه از زبانه 

 Illustrationsد(  Header& Footerج(   Textب(  Pagesالف( 
 د

95 
 شود؟کدام گروه انتخاب می Insertجهت افزودن کادر شی به سند از منوی 

 Illustrationsد(  Header& Footerج(    Textب(    Pagesالف( 
 د
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96 
 پذیر است؟یک جدول از کدام زبانه امکان (Border)تنظیمات خطوط  

 Designد(   Layoutج(    Viewب(    Homeالف(
 د

97 
 شود.صورت عمودی از گزینه .......................... استفاده میبرای تعیین جهت کاغذ به

 Paper sizeد(   Page layoutج(     Landscapeب(     Prorateالف( 
 الف

98 
 شود؟های زیر استفاده میجستجو و جایگزینی در متن از کدامیک از گزینهجهت 

  Go toد(  Find & Replaceج(  Cut Pasteب( CopyPasteالف( 
 ج

99 
 تر است؟بعد یک پاراگراف مناسب برای اعمال تو رفتگی به سطر اول  به

  Format Painterد(     Indentج( Character Spacingب( First Line Indentالف( 
 الف

111 
 شود؟ استفاده می Tabکدام گزینه برای تعیین میزان پرش کلید 

 Default Tabد(  Tab Stop Positionج(  Leaderب(  Alignmentالف(
 ج

111 
  شوند، کدام است؟نمایی که در آن سر صفحه و پا صفحه دیده می

 نویس د( نمای پیش الف(نمای مطالعه تمام صفحه   ب(نمای طرح وب   ج( نمای چاپ 
 ج

112 
 شود؟جهت تراز بندی ...................... استفاده می Justifyدر تراز بندی پاراگراف گزینه 

 د( دوطرفه ج( وسط     ب( راست     الف(چپ    
 د


