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 برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟ .1

  Portrait گزینه  Orientation گروه  Page layoutالف( سر برگ 

 Landscape گزینه  Orientation گروه  Insert برگ سرب( 

      Portrait گزینه  Marginsگروه  Insert برگ سرج( 

 Landscapeگزینه  ntationOrieگروه  Page layout برگ سرد( 

 ؟ کنیم می استفاده ای گزینه چه از جدول درج برای .2

   Tableگروه  Insert برگ سرب(       Tableگروه  View برگ سر( الف

 هیچکدام( د     Tableگروه  Page layout برگ سرج( 

 ؟ کنیم می استفاده ای گزینه چه از پاورقی درج برای .3

 Footnotesگزینه  References برگ سرب(       Headerگزینه  Reviewالف( سر برگ 

 ج و ب گزینه( د    Insert Endnoteگزینه  References برگ سرج( 

 ؟ کنیم می استفاده ای گزینه چه از صفحه به کشی خط کردن اضافه برای .4

 Ruler  گزینه View برگ سرب(       Rulerگزینه  Insert برگ سر( الف

  موارد همه( د         Ruler  ینهگز Review برگ سرج( 

 شود؟ می استفاده ای گزینه چه از کاغذ ی اندازه تغیر برای .5

 Page Scapeگروه  Page layout  ( سر برگب       Sizeگزینه  Insert برگ سر( الف

 Size گزینه  PageSetupگروه  Page Layout برگ سرد(          Size گزینه  Viewبرگ سرج( 

 یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟ برای ذخیره .6

  look in (د       save (ج    save as (ب     save in (الف

 برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ....... را از سربرگ ......... انتخاب کنیم. .7

   paragraph \page layout (د         font \ge layout pa (ج         font \home (ب         font \insert (الف

 کدام کلید ترکیبی میانبر برای کاهش سایز قلم به کار می رود؟ .8

 +( ctrl (د      (+ctrl (ج     +]ctrl (ب      +[ctrl (الف

 چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟ wordکدام یک از نماهای  .9

 draft (د                   outline (ج  layout   web (ب           layout print (الف

 کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟ .11

  save as (د                     save (ج                     open (ب                   new (الف

 ........ استفاده کرد.یبی ترک کلید از باید برای رفتن به ابتدای فایل  .11

  ctrl+tab (د                     ctrl+end (ج                ctrl+home (ب  ctrl+click (الف

 هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟ .12

 د که کاربر مایل باشد.به هر تعدا (د                   بار سه (ج              دوبار (ب           یکبار (الف

 برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟ .13

   chart \insert (د          picture \view (ج          picture \home (ب         picture \insert (الف
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ایین نگه دارید،آن شکل به جای اینکه .... شود .... می را در حین درگ کردن یک شکل فشار داده و پ ctrlچنانچه دکمه  .14

 گردد.

    کپی (جا به جا (ب      جا به جا (کپی (الف

 .است صحیح گزینه سه هر مورد به بسته (د      قرینه (جا به جا (ج

 ؟ دارند قرار( ریبون(زبانه کدام در  cut, pasteجهت ترازبندی ،تغیر فونت و گزینه های   .15

 view (د                 review (ج                   home (ب    rtinse (الف

 ؟ کنیم می انتخاب را زبانه  جهت فعال کردن خط کش کدام .16

 mailing (د     view ( ج   page layout (ب                 insert (الف

 پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟ .17

 table (د                       view (ج                design   (ب                home (الف

 ؟ دارد قرار زبانه کدام در  symbolگزینه  .18

 view (د                 review (ج                   home (ب     insert (الف

 با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟ word 2117فایلهای محیط  .19

 dotx (د                       docx(ج                     dot (ب                 doc (فال

 کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟ print whatاز لیست  odd pageبا انتخاب گزینه  .21

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

 ؟ شود می استفاده........... از پاراگراف یک به اعمال قابل های  ین میزان انواع تورفتگیبرای تعی .21

 الف و ج  (د      page layout زبانه از  paragraph گزینه (ج       قائم کش خط (ب  خط کش افقی (الف

 پیش فرض چه مقدار است ؟ tabمقدار پرش مکانما در  .22

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

 از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ در پس زمینه سند قرار داد؟  .23

 water mark دکمه ،   page back ground   ،گروه page Lay out  سربرگ)الف

 water mark، دکمه  page set up گروه  ،  page Lay out   سربرگ  (ب

 page border، دکمه page back ground      ، گروه page Lay out   سربرگ (ج

 water mark، دکمه  link،گروه  insert سربرگ( د

  داد؟ انجام را کار این توان می گزینه کدام از سند پایین و باال حاشیه تنظیم برای  .24

 cover page، دکمه  pages، گروه  insertسربرگ (الف

 page border  ، دکمه page back groundگروه  page Lay out سربرگ (ب

 margins،سربرگ  page setup  ،page setup، گروه  page Layout  سربرگ (ج

 border and shading، دکمه  paragraph،گروه  home سربرگ (د

 کدام از آید در نمایش به بعد صفحه در جدول اول سطر  عناوین بعد ی صفحه در جدول ادامه صورت در بخواهیم اگر  .25

 فاده می شود ؟است زیر گزینه

  repeat header rows، دکمه  data، گروه  Layout سربرگ (الف

 repeat header rows، دکمه  data، گروه  page Layout سربرگ (ب
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 Hyphenation، دکمه  page setup  ، گروه page Layout سربرگ (ج

 Bookmark گزینه ،  Links گروه ،  insert سربرگ (د

  ؟ کرد رسم را جدول توان می زیر گزینه کدام از  .26

 Table، دکمه  Table ،گروه  Home سریرگ (الف

 Table دکمه ،  Table، گروه  Insert سربرگ (ب

 Print Layout، دکمه  Document views، گروه  view سربرگ (ج

  chart، دکمه  Illustrations، گروه  Insert سربرگ (د

کدام کلید ،مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار  بار فشار دادن 2با  .27

 می گیرد؟

 8f(د                                 6fج(                                 4f(ب                           2f(الف

 کدام گزینه صحیح تر می باشد؟برای تغییر واحد خط کش  word optionsدر پنجره   .28

 هیچکدام(د        customizeدکمه(ج         Advanced→displayب(       displayدکمه(الف

بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ........ ایجاد   .29

 کنیم؟

 وج ب گزینه(د                Macroج(                  platetem(ب               جدید سند(الف

 کدام مراحل باید طی شود ؟ word 2117در عنوان صفحه ایجاد برای  .31

      Blank page)Insert( ب                       Cover page)Insert الف(

 ستینه صحیح اگز هرسه( د                          Insert)page breakج( 

 روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟ Word Options در فارسی به التین اعداد تبدیل برای  .31

  Display( د                       Customize( ج                  Advancedب(               Add Insالف( 

 ؟ شویم می وارد سربرگ کدام از سطرها گذاری شماره برای  .32

   Review( د                      Page Layout( ج                       Insert( ب                     Homeالف( 

 برای ایجاد جدول از کدام منواستفاده میشود. .33

 Uiew(د            Format(ج                  Tableب(              Toolsالف(

 کدام گزینه است. Replaceکلید میانبرد فرمان  .34

 Ctrl+A(د                         Ctrl+G(ج                     Ctrl+H(ب           Ctrl+F(الف

 ذخیره می شود چیست؟ Word2117پسوند فایل که در محیط  .35

 Docx (د                  Xls  (ج                  Gif (ب             (Dot  الف

 حالت انگلیسی به فارسی بکار می رود؟ کدام کلید ترکیبی زیر برای تبدیل متن از .36

 ج و الف موارد(د      سمت چپ Ctrl+Shift(ج      سمت راست Alt+Shift( ب      سمت چپ Alt+Shiftالف( 

 کدام فرمان برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟ .37

  Paste(د                     Undo (ج   Cut (ب     Redo(الف

 ای ترازبندی متن دوطرفه بکار می رود؟کدام گزینه بر .38

 Center( د                     Align Left( ج           Align Right   ب(    Justify           الف(



 تهیه و تنظیم سمیه طالب

4 

 

 ، سند را به صورت پیش نویس، نمایش می دهد؟Word2117حالت نمایش صفحه( در (کدام نما .39

 Draft ( د           Web Layoutج(   outPrint Lay (ب   Full Screen Reading       الف(

 

 مناسب است؟ Paragraphبرای اعمال تورفتگی سطر اول یک پاراگراف کدام گزینه در پنجره  .41

 Hanging Indent( د         Format Painter (ج          Charater Spacing( ب        First Line Indentالف(

 مناسب است؟برای درج پاورقی در سند کدام فرمان  .41

      /Page Setup /Format  (ب                              References / footnote (الف

 Insert/ footnote  (د                                     Insert/ References  (ج

 ؟از کدام گزینه استفاده می شود Word 2117روزنامه ای( در (برای ایجاد متن چند ستونی  .42

  Insert/Columns(د      Insert/Table(ج        Page Layout/Columnsب(          Page Layout/Tableالف( 

 برای درج شماره صفحه در سند کدام گزینه مناسب است؟ .43

          Page Layout/Shapes(ب                                    Page Layout/ Page Numberالف( 

  Insert/Shapes(د                                                       Insert/ age NumberPج(

 کاغذ را بصورت عمودی تنظیم می کند؟ Page Layoutکدام گزینه در  .44

  Layout( د         Landscape(ج          Portrait( ب            Page Setupالف( 

 تنظیم اندازه صفحه بکار می رود؟ برای Page Setupکدام زبانه در پنجره  .45

 Home( د                  Layout(ج                        Paper(ب                      Marginالف(

 کنیم؟ می استفاده ترکیبی کلید کدام از جدید فایل ایجاد برای  .46

   Ctrl +Z ( د                 Ctrl + C  (ج             N + Ctrl( ب             Ctrl + M  الف(

 کنیم؟ می استفاده ترکیبی کلید کدام از فایل ذخیره برای .47

   Ctrl +S( د          Ctrl + W  (ج              Ctrl +Z  (ب                Ctrl  + M   الف(

 یش نمایش سند را در قالب یک صفحه وب می توان دید؟پ ، نما کدام در   .48

   Web layout ( د      Full screen reading     (ج          out line(ب            Print layout   الف(

 کنیم؟ می استفاده درگ همراه به کلید کدام از مجاور غیر کلمات انتخاب برای   .49

  Space bar  (د                 Alt  (ج                   Shift   (ب                   Ctrl  الف(

 کنیم؟ می انتخاب را گزینه کدام سند کل انتخاب برای  .51

     Home/Editing/select/select all  (ب                     Insert/Editing/select/select all  الف(

 View/Editing/select/select all ( د                        Office button /Editing/select  ج( .51

 است؟ کدام متن کردن مورب برای میانبر کلید .52

   Ctrl+B( د           Ctrl +I  (ج            Ctrl+r   (ب            Ctrl+z   الف(

 کنیم؟ می استفاده میانبر کلید کدام از  Font کادر کردن باز برای .53

  + N  Ctrl( د               Ctrl + M  (ج               Ctrl + D (ب          Ctrl + F الف(

 است؟ کدام چین وسط عمل میانبر یدکل .54

  Ctrl +E( د         Ctrl +R(ج          Ctrl +V (ب           Shift +V    الف(
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 وط را تنظیم می کند؟خط بین فاصله کمترین  Paragraphانتخاب کدام گزینه در کادر  .55

 Exactly د(                 At least  (ج             Double   (ب               Single    الف(

 یک متن کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ قالب بندیبرای کپی   .56

  Format painter ( د                Cut  (ج               Paste   (ب         Copy   الف(

 است؟ کدام  Pasteکلید میانبر عمل   .57

 Ctrl +X( د               Ctrl + Y( ج            Ctrl + V( ب               Ctrl +Z  الف(

  است؟ کدام  Pasteکلید میانبر عمل  .58

  Ctrl +X(د               Ctrl + Y(ج    Ctrl + V(ب     Ctrl +Z(الف

 کدام کلید ترکیبی میانبر برای کاهش سایز قلم به کار می رود؟ .59

 +(ctrl (د   (+ctrl (ج     +]ctrl (ب                          +[ ctrl(الف

 برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟ .61

 گزینه  Orientation گروه  Insertسر برگ  (ب                Portrait گزینه  Orientation گروه  Page layoutسر برگ  (الف

Landscape سر برگ  (جInsert  گروهMargins  گزینه Portrait             سر برگ (د Page 

layout گروه Orientation گزینه Landscape 

 برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟ .61

  Page Scapeگروه  Page layout  سر برگ (ب    Sizeگزینه  Insertسر برگ  (الف

 Size گزینه  PageSetup گروه Page Layout سر برگ (د                       Size گزینه  Viewسر برگ (ج

 برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟ .62

  look in(د    save(ج     save as(ب                   save in(الف

 پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟ .63

  table(د                      view(ج                 design(ب                  home(الف

 کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟ .64

 save as (د                      save(ج                       open(ب                      new(الف

 ده کردترکیبی ........ استفا کلید از باید برای رفتن به ابتدای فایل  .65

  ctrl+tab(د                   ctrl+end(ج    ctrl+home  (ب                  ctrl+click(الف

  ؟ کنیم می انتخاب را زبانه  جهت فعال کردن خط کش کدام .66

  mailing(د                  view(ج    page layout (ب                    insert(الف

 وان متنی را به صورت کم رنگ در پس زمینه سند قرار داد؟از طریق کدام گزینه می ت .67

  water mark ، دکمه   page back ground   ،گروه page Lay out  سربرگ (الف

  water mark، دکمه  page set up گروه  ،  page Lay out   سربرگ (ب

  page border، دکمه page back ground      ، گروه page Lay out   سربرگ (ج

 water mark، دکمه  link،گروه  insertسربرگ  (د

 برای تنظیم حاشیه باال و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟ .68

  cover page، دکمه  pages، گروه  insertسربرگ (الف
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  page border  ، دکمه page back groundگروه  page Lay outسربرگ  (ب

  margins ،سربرگ page setup ، page setup ، گروه  Layoutpage  سربرگ (ج

 border and shading، دکمه  paragraph،گروه  homeسربرگ  (د

 کدام از آید در نمایش به بعد صفحه در جدول اول سطر  اگر بخواهیم در صورت ادامه جدول در صفحه ی بعد عناوین .69

 ؟ شود می استفاده زیر گزینه

  repeat header rows ، دکمه data ، گروه Layout سربرگ (الف

  repeat header rows، دکمه  data، گروه  page Layoutسربرگ  (ب

  Hyphenation، دکمه  page setup  ، گروه page Layoutسربرگ  (ج

 Bookmark گزینه ،  Links گروه ،  insertسربرگ  (د

 را رسم کرد جدول توان می زیر گزینه کدام از .71

  Table، دکمه  Table ،گروه  Homeریرگ س (الف

  Table ، دکمه  Table ، گروه Insert سربرگ (ب

  Print Layout، دکمه  Document views، گروه  viewسربرگ  (ج

 chart، دکمه  Illustrations، گروه  Insertسربرگ  (د

 شد؟برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می با word optionsدر پنجره  .71

 هیچکدام (د        customizeدکمه (ج   Advanced→display(ب       displayدکمه (الف

 ؟ شود می استفاده........... از پاراگراف یک به اعمال قابل های  برای تعیین میزان انواع تورفتگی( .72

 الف و ج (د       ayoutpage l زبانه از  paragraphگزینه  (ج       خط کش قائم ( (ب       خط کش افقی (الف

 کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟ print whatاز لیست  odd pageبا انتخاب گزینه  .73

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

 یک متن کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ قالب بندی برای کپی .74

  Format painter(د                Cut(ج                 Paste(ب           Copy(الف

 کند؟ می تنظیم را خطوط بین فاصله کمترین  Paragraphانتخاب کدام گزینه در کادر  .75

   At least(د   Exactly(ج               Double(ب                Single(الف

 است؟کلید میانبر عمل وسط چین کدام  .76

  Ctrl +E(د          Ctrl +R(ج     Ctrl +V(ب    Shift +V(الف

 کنیم؟ می استفاده میانبر کلید کدام از  Fontبرای باز کردن کادر  .77

  + N  Ctrl(د                 Ctrl + M(ج                  Ctrl + D(ب            Ctrl + F(الف

 ست؟کلید میانبر برای مورب کردن متن کدام ا .78

    Ctrl+B(د           Ctrl +I(ج      Ctrl+r(ب    Ctrl+z(الف

 کاغذ را بصورت عمودی تنظیم می کند؟ Page Layoutکدام گزینه در ( .79

           Landscape(د   Layout(ج             Portrait(ب             Page Setup(الف

 می کنیم؟ برای ایجاد فایل جدید از کدام کلید ترکیبی استفاده .81

    Ctrl +Z(د                  Ctrl + C(ج             N  + Ctrl(ب    Ctrl + M(الف
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 برای تنظیم اندازه صفحه بکار می رود؟ Page Setupکدام زبانه در پنجره  .81

  Home(د                   Layout(ج                              Paper(ب                       Margin(الف

 مناسب است؟ Paragraphبرای اعمال تورفتگی سطر اول یک پاراگراف کدام گزینه در پنجره  .82

  Hanging Inden(د           Format Painter(ج    Charater Spacing(ب          First Line Indent(الف

 می شود؟ از کدام گزینه استفاده Word 2117روزنامه ای( در (برای ایجاد متن چند ستونی  .83

  Columns )Insert(د         Table )Insert(ج      Columns)Page Layout(ب           Table)Page Layout(الف

 برای درج شماره صفحه در سند کدام گزینه مناسب است؟ .84

  Shapes /tInser(د        Insert / Page Number(ج   Shapes/Page Layout(ب       Page Number /Page Layout(الف

 برای انتخاب کل سند کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ .85

 (ج     Home/Editing/select/select all (ب                          Insert/Editing/select/select all (الف

View/Editing/select/select all    د) Office button /Editing/select                                    

 در کدام نما ، پیش نمایش سند را در قالب یک صفحه وب می توان دید؟ .86

    Web layout(د    Full screen reading(ج          out line(ب     Print layout(الف

 برای ذخیره فایل از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟ .87

  Ctrl +S(د          Ctrl + W(ج      Ctrl +Z (ب     Ctrl  + M  (الف

 برای انتخاب کلمات غیر مجاور از کدام کلید به همراه درگ استفاده می کنیم؟ .88

 Space bar (د                 Alt(ج                    Shift(ب                   Ctrl(الف

 برای درج پاورقی در سند کدام فرمان مناسب است؟ .89

  footnote /Insert(د   References /Insert(ج    /Page Setup /Format  (ب          References  / footnote(الف

 کدام گزینه برای ترازبندی متن دوطرفه بکار می رود؟ .91

 Center (د       Align Left(ج        Align Right(ب    Justify(الف

 کدام فرمان برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟ .91

  Paste(د                      Undo(ج     utC(ب   Redo(الف

 ذخیره می شود چیست؟ Word2117پسوند فایل که در محیط  .92

 Docx (د                 Xls (ج                 Gif (ب  Dot (الف

 کدام گزینه است. Replaceکلید میانبرد فرمان  .93

  +ACtrl(د    Ctrl+G( (ج         Ctrl+H(ب     Ctrl+F( (الف

 روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟ Word Optionsبرای تبدیل اعداد التین به فارسی در  .94

  Display(د                         Customize(ج                    Advanced(ب          Add Ins(الف

 برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟ .95

     Portraitگزینه   Orientationگروه   Page layoutالف( سر برگ  

 Landscapeگزینه   Orientationگروه   Insertب( سر برگ 

                    Portraitگزینه   Marginsگروه  Insertج( سر برگ 

 Landscape گزینه Orientation گروه Page layout د( سر برگ
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 ده می کنیم ؟برای درج جدول از چه گزینه ای استفا .96

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

 د( هیچکدام     Tableگروه  Page layoutج( سر برگ 

 برای درج پا ورقی از چه گزینه ایی استفاده می کنیم ؟ .97

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

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

 برای اضافه کردن خط کش در صفحه از چه گزینه ایی استفاده می کنیم ؟ .98

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

  د( همه موارد   Ruler  گزینه Reviewج( سر برگ 

 ایی استفاده می شود؟ اندازه  کاغذ از چه گزینه ربرای تغیی .99

 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

 برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟ .111

 look inد(                      saveج(                  save as ب(                save inالف( 

 برای انتخاب قلم مناسب از طریق سر برگها ، باید گزینه ....... را از سر برگ ......... انتخاب کنیم. .111

  paragraph \page layoutد(    font \page layoutج(      font \home ب(    font \insertالف( 

 کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟ .112

 +(ctrlد(      (+ctrlج(      +]ctrlب(    +[ctrl الف(

 الگو ها برای تسریع و تسهیل در تولید اسناد .............. به کار می روند. .113

 د( متنی     ج( کامالً متفاوت از هم دارای وجوه اشتراک ب(     الف( کامالً شبیه به هم

 چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟ wordکدام یک ار نماهای  .114

 draftد(            outlineج(     layout   webب(             layout print الف(

 در کدام زبانه قرار دارند ؟  cut, pasteفونت و گزینه های  رجهت تراز بندی ،تغیی .115

 viewد(       reviewج(     meho ب(      insertالف( 

 زبانه را انتخاب می کنیم ؟  جهت فعال کردن خط کش کدام .116

 mailingد(       view ج (    page layoutب(      insertالف( 

 می کنیم ؟ بپس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انتخا .117

 etablد(        viewج(    design   ب(       homeالف( 

 در کدام زبانه قرار دارد ؟  symbolگزینه  .118

 viewد(        reviewج(       homeب(     insert الف(

 با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟ word 2117فایلهای محیط  .119

 dotxد(        docxج(      dotب(      docالف( 

 اپ می رسد ؟کدام بخش از سند به چ print whatاز لیست  odd pageبا انتخاب گزینه  .111

 د( صفحه آخر سند    ج( صفحه اول سند   ب( صفحات فرد   صفحات زوج الف(
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 گزینه های مربوط به پاورقی ، کادر بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟ .111

 mailingد(         viewج (    page layout ب(     insertالف( 

 به یک پاراگراف از ...........استفاده می شود ؟ های قابل اعمال  برای تعیین میزان انواع تو رفتگی .112

 د( الف و ج    page layoutاز زبانه   paragraphج( گزینه    ب( خط کش قائم  الف( خط کش افقی

 هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر قابل استفاده باشد ؟ .113

 . بر مایل باشدبه هر تعداد که کار ج(    ج( سه بار     ب( دو بار      الف( یک بار

 شود؟پردازها محسوب میهای زیر جز واژهکدامیک از برنامه .114

 Excelد(    Windowsج(         Wordب(      Power Pointالف( 

 باشد؟می  Wordترین دستورات کاربردی در جهت مدیریت سند در های زیر حاوی مهمکدامیک از گزینه .115

 Title Barد(     Office Button ج(       Ribbonب(    Quick Accessالف( 

 دو بار فشار دهید را  ……………کافی است کلید   Ribbonبرای جابجایی از محیط تایپ سند به نوار  .116

 6Fد(       4Fج(      7Fب(      5Fالف(

 شود؟برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می .117

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

 شود.استفاده می.……………جهت  Ctrl+ Sکلید  .118

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

  شوند، کدام است؟نمایی که در آن سر صفحه و پا صفحه دیده می .119

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

 شود؟ نما و ایجاد فاصله زیاد بین حروف از چه کلیدی استفاده میبرای پرش به مکان .121

 Num lockد(     Tabج(      Caps lockب(     Enterالف( 

 منتقل کرد؟ Ribbonتوان نوار دسترسی  را به پایین نوار با انتخاب کدام گزینه می .121

        Ribbonراست کلیک روی نوار Minimize Ribbonالف(

 Ribbonکلیک روی نوار  Customize Quick Access Toolbarب(

 Ribbonراست کلیک روی نوار Show Quick Access Above The Ribbon ج(

 Ribbonکلیک روی نوار  Show Quick Access Below The Ribbon د(

 شود؟ز بندی ...................... استفاده میجهت ترا Justifyدر تراز بندی پاراگراف گزینه  .122

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

 شودجهت تنظیم ...................... استفاده می Line Spacingگزینه  .123

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

 شود؟ استفاده می Tabکدام گزینه برای تعیین میزان پرش کلید  .124

 Default Tabد(   Tab Stop Positionج(    Leaderب(    Alignmentالف(

 تر است؟برای اعمال تو رفتگی به سطر اول  یک پاراگراف مناسب .125

  Painter Formatد(       Indentج(  Character Spacingب(   First Line Indentالف( 
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 های افقی و عمودی باید نمای ....................... فعال باشد.کش برای مشاهده خط .126

 د(  هیچکدام     Outlineج(    Full Screenب(   Print Layoutالف(

 شود؟های زیر استفاده میجهت جستجو و جایگزینی در متن از کدامیک از گزینه .127

  Go toد(   Find & Replaceج(     PasteCutب(  PasteCopyالف( 

 شود.صورت عمودی از گزینه .......................... استفاده میبرای تعیین جهت کاغذ به .128

 Paper sizeد(     Page layoutج(      Landscapeب(      Prorate الف( 

 شود؟از کدام گزینه استفاده می و پا صفحه برای ایجاد سر صفحه .129

 Insert/Backgroundد(     Insert/Water Markج(   Insert/Notesب(     der And FooterInsert/Heaالف( 

 برای متن چیست؟ Wordفرض سبک پیش .131

 Autoد(     Titleج(    Headingب(    Normalالف( 

 شود؟جهت انتخاب چند سطر غیر متوالی از کدام کلید استفاده می .131

 Homeد(    Shiftج(         Altب(        Ctrlالف(

 شود؟جهت اضافه کردن ستون در سمت چپ ستون فعلی از کدام گزینه استفاده می .132

 Insert Columns To The Leftب(                                Insert Columns To The Rightالف(

 Insert Row To Left  د(     Insert Row To Right ج(

 شود............................ استفاده میجهت حذف .. Delete Entire Rowگزینه  .133

 شده در آن قرار دارد       ب( کل ستونی که سلول انتخاب       شده در آن قرار داردالف( کل سطری که سلول انتخاب

 شدهد( سلول انتخاب              شده      ج(سلول و سطر انتخاب

 پذیر است؟نه امکانیک جدول از کدام زبا (Border(تنظیمات خطوط   .134

 Designد(     Layoutج(      Viewب(      Homeالف(

 تر است؟برای دو خط کردن خطوط جدول کدام گزینه مناسب .135

 Bordersد(    Line Weightج(    Line Styleب(     Pen colorالف( 

 شود؟کدام گروه انتخاب می Insertجهت افزودن کادر شی به سند از منوی  .136

 Illustrationsد(    Header& Footerج(     Textب(      Pagesالف( 

 قرار دارد؟  Insertتصاویر در کدام گروه از زبانه  .137

 Illustrationsد(   Header& Footerج(     Textب(    Pagesالف( 

 شود.برای اضافه کردن شکل به سند از مسیر .................................. اقدام می .138

  Insert →Pictureب(   →Illustration →Clip Art Insert الف(

                                  Insert→ Illustration →Shape د(       Home → Shape →Clip Artج(

 هاست........................ نمایش گرافیکی داده .139

 Pictureد(   Clipartج(     Chartب(    Smart Artالف( 

 شود.برای ایجاد ...................... استفاده می References زبانه .141

 د(ب و ج     ج(فهرست مطالب  ب(جدول مندرجات   الف(جدول  
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 شود.گذاری قسمتی از سند از ........................ استفاده میبرای  نشانه .141

     Macroد(    Book Markج(     Hyperlinkب(      Go toالف( 

 شود.نمایش چاپ از گزینه................. استفاده میشجهت مشاهده پی .142

 Page Setupد(                         Printج(               Print Previewب(                           Print Sortالف(

 ................................. چاپ کند. Print ،Current Pageهای کادر در گزینه .143

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

 از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ زمینه سند قرار داد؟ .144

 water mark، دکمه    page back ground   ،گروه page Lay out  الف (سر برگ

 water mark، دکمه  page set upگروه   ،  page Lay out   ب(سر برگ

 page border، دکمه page back ground      ، گروه page Lay out   ج(سر برگ

 water mark، دکمه  link،گروه  insertد(سر برگ 

 برای تنظیم حاشیه باال و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟ .145

  cover page، دکمه  pages، گروه  insertالف( سر برگ

 page border  ، دکمه page back groundگروه  page Lay outب( سر برگ 

 margins،گزینه   page setup، گروه ،  page Layout  ج( سر برگ

 border and shading، دکمه  paragraph،گروه  homeد(سر برگ 

 از کدام گزینه زیر می توان جدول را رسم کرد ؟ .146

  Table، دکمه  Table،گروه   Homeالف(سریرگ 

 Table، دکمه   Table، گروه  Insertب(سر برگ 

   Print Layout، دکمه  Document views، گروه  viewج(سر برگ 

 chart، دکمه  Illustrations، گروه  Insertد(سر برگ  

 برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟ word optionsدر پنجره  .147

 د(هیچکدام   customizeج(دکمه   tAdvanced →display/measurement uniب(   aydisplالف(دکمه 

 روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟ Word Optionsبرای تبدیل اعداد التین به فارسی در  .148

 Displayد(    Customizeج(     Advanced ب(     Add Insالف( 

 می شویم ؟برای شماره گذاری صفحه ها  از کدام سر برگ وارد  .149

  Reviewد(     Page Layout ج(    Insertب(       Homeالف( 

 درکدام سر برگ قراردارد.Bookmarkگزینه  .151

   Toolsد(  Format  ج(      viewب(        insertالف(

 از کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟ pasteو  cutبرای اجرای فرمان  .151

 ctrl +z )ctrl +yد(    ctrl +y )ctrl +zج(   ctrl +x )ctrl +v ب(   ctrl +v )ctrl +cالف( 

 برای تغییر رنگ داخل مربع  از کدام ابزار استفاده می شود ؟ .152

  Picture Colorد(        Order Colorج(     Line Colorب(        Fill Colorالف( 
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 خاب می کنیم ؟چاپ( را انت( Printبرای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجره  .153

  Allد(      Selectionج(         Pagesب(        Current Pageالف(  

 برای بستن پاراگراف در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید ................... استفاده می شود ؟  .154

  Shiftد(         Enterج(       Spacebarب(     Backgroundالف( 

 چیست ؟  Wordسند خالی برنامه واژه پرداز نام پیش فرض  .155

  1Databaseد(        1Persentationج(       1Documentب(        1Bookالف( 

 کافی است کلید .............. را فشار دهیم. Wordبرای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه  .156

 Ctrl + Enterد(   Enterج(       Spacebarب(   Back  Spaceالف(

کدام حالت نمایش چگونگی چاپ متن ، گرافیک و سایر اجزای صفحه را بصورتی که چاپ خواهند شد مشاهده می  در .157

 گردد ؟ 

   Normalد(   Out Lineج(        Print  Layoutب(       Web Layoutالف( 

 کدام گزینه متن را سایه دار می کند ؟  Fontدر پنجره  .158

  Shadowد(   ut LineOج(     Engraveب(    Embossالف( 

 فاصله پاراگراف جاری را از پاراگراف قبلی تعیین می کند ؟  Line Spacingکدام گزینه از  Paragraphدر پنجره  .159

  Multipleد(   Exactlyج(     Beforeب(     Afterالف( 

 اف دیگر استفاده می شود ؟ یا پاراگر ریا پاراگراف مورد نظر به کاراکت راز کدام ابزار برای کپی قالب بندی کاراکت .161

  Replaceد(   Clip Boardج(    Format Painterب(     Copyالف( 

 را انتخاب می کنیم ؟  Border And Shadingبرای ایجاد کادر دور صفحه کدام تب از پنجره  .161

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

 ماره گذاری صفحات( کدام قسمت محل چاپ شماره صفحه را تعیین می کند؟ ش(Page Numberاز پنجره  .162

  Formatد( دکمه   Show Number On First Pageج(       Previewب(    Positionالف( 

 از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟  Wordجهت درج عالئم ویژه در سندهای  .163

  BulletsInsertد(    CharacterInsertج(          SymbolInsertب(     FormatInsertالف(

 جهت کپی کردن متن انتخاب شده به حافظه موقت, کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟  .164

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

 از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟برای اینکه یک خانه را به چند خانه فرعی تقسیم کنیم  .165

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

 شود ؟ برای درج شماره صفحات از کدام گزینه استفاده می .166

   Format > Page Layoutب (       Insert > Page Layoutالف ( 

 age NumberFormat > Pد (       Insert > Page Numberج ( 

 . را تنظیم کنیم.…برای ایجاد شیرازه جهت سیمی یا صحافی کردن صفحات باید .......... .167

 Headerد(         Gutter(ج     Footerب(   Marginالف(
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 از طریق کدام روش صورت می پذیرد؟Wordاجرای برنامه  .168

  Start/All program/wordب(   الف(دابل کلیک بر روی آیکن مورد نظر

 د(همه موارد   Open(انتخاب آیکن/کلیک راست/ج

 کدامیک از فرمانهای زیر را اجرا می کنند؟Ctrl+Enterکلیدهای  .169

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

 جهت تنظیم حاشیه صفحه کاریمان کافیست گزینه......را انتخاب کنیم. .171

 Bottomد(  Layoutج(    Page setupب(  adingBorder and shالف(

 در محیط کاری از کدام گزینه برای بستن  سند استفاده می کنیم؟ .171

 Closeد(  Ctrl+mج(    Ctrl+vب(   Exitالف(

 برای چاپ متن مورد نظرمان به صورت عمودی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ .172

 Gutterد(  Page sourceج(    landscapeب(   Port rateالف(

 با فشردن کدام دکمه می توانیم سطر جدید برای صفحه کاریمان ایجاد کنیم؟ .173

 Shift+ enterد(  Insertج(    Enterب(   Deleteالف(

 کار این ابزار این است که آخرین تغییرات را لغو کند؟ .174

 Bulletد(   Redoج(    Justifyب(   Undoالف(

 دام فرمان استفاده می شود؟رای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کب .175

  look in (د      save (ج          save as (ب       save in (الف

 برگ ......... انتخاب کنیم. برگها ، باید گزینه ....... را از سر رای انتخاب قلم مناسب از طریق سرب .176

  page layout \ paragraph (د    page layout \ font (ج     home \ font (ب       insert \ font (الف

 کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟ .177

 +( ctrl (د      (+ctrl (ج      +]ctrl (ب    ctrl (الف

 در کدام زبانه قرار دارند ؟  cut, pasteفونت و گزینه های  رتغیی، تراز بندیجهت  .178

 viewد(      reviewج(         homeب(        insertالف( 

 در کدام زبانه قرار دارد ؟  symbolگزینه  .179

 viewد(     reviewج(         homeب(      insertالف( 

 با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟ word 2117فایلهای محیط  .181

 dotxد(              docxج(           dotب(         docالف( 

 ی قابل اعمال به یک پاراگراف از ...........استفاده می شودها  رفتگی برای تعیین میزان انواع تو .181

 د( الف و ج      page layoutاز زبانه   paragraphج( گزینه     ب( خط کش قائم    الف( خط کش افقی

 کدام گزینه است. Replaceفرمان   کلید میانبر .182

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

 برگ قراردارد. کدام سر درBookmarkه گزین .183

 Toolsد(   Format( ج       viewب(       insertالف(
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 کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟ .184

  save asد(                      saveج(           openب(       newالف( 

 شود.می استفاده ......................جهت  Ctrl+ Sکلید  .185

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

 شود؟برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می .186

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

 شود؟...................... استفاده می تراز بندیجهت  Justifyپاراگراف گزینه  تراز بندیدر  .187

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

 شود؟های زیر استفاده میجهت جستجو و جایگزینی در متن از کدامیک از گزینه .188

 Go toد(  Find & Replaceج(     Cut "Pasteب(    Copy "Pasteالف( 

 شود.صورت عمودی از گزینه .......................... استفاده میبرای تعیین جهت کاغذ به .189

 Paper sizeد(     Page layoutج(       Landscapeب(      Portraitالف( 

 قرار دارد؟  Insert تصاویر در کدام گروه از زبانه .191

 Illustrationsد( Header& Footerج(      Textب(       Pagesالف( 

 از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟ برای درج جدول .191

 د( هیچکدام  Page layout »Tableج(      Insert »Tableب(     View »Tableالف( 

 کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟ print whatاز لیست  odd pageبا انتخاب گزینه  .192

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

 کدام کلید برای رفتن به ابتدای خط استفاده می شود؟ .193

 Page up(د  page down(ج     End (ب   Home (الف

 بزرگترین کلید صفحه کلید کدام است؟ .194

 Tab(د   Alt(ج    Space(ب   Enter (الف

 کدام یک از نرم افزارهای زیر واژه پرداز می باشد؟ .195

 FoxProد(   Accessج(     Wordب(   PowerPointالف( 

 چه می باشد؟ Wordپسوند فایل های  .196

 dot.د(    doc.ج(     dotx.ب(    docx.الف( 

 برای تنظیمات زبان های راست به چپ استفاده می شود؟ Fontمربوط به پنجره ی  Fontکدام بخش از زبانه های  .197

 Complexد(   Latin Textج(     All Textب(   Right to Leftالف( 

 اد  سبک از کدام گزینه زیر باید استفاده کرد؟برای ایج .198

 د( همه موارد  Templateج(     Themeب(    Styleالف( 

 از کدام یک از گزینه های زیر برای ایجاد کلید میانبر یک سبک استفاده می شود؟ .199

 Shortcutد(  Shortcut Keyج(     Styleب(    Modifyالف( 

 می باشد؟ چند سانتیمتر Tabاندازه ی پیش فرض  .211

 2د(    2,1ج(      1,7ب(    1,27الف( 
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 اگر در هنگام حذف یک سل بخواهیم سطر شامل شونده آن خانه را حذف کنیم چه گزینه ای باید انتخاب شود؟ .211

 Delete entire rowد(  Shift Cells upج(    Shift Cells rightب(  Delete entire Columnالف( 

 از کدام گزینه ی کلیک راست باید استفاده کرد؟ Pictureار برای تغییر یک تصویر در ابز .212

  Change Pictureد(  Insert pictureج(     Edit Pictureب(    Refreshالف( 

 وجود دارد؟ Wordکدام یک از قابلیت های زیر در  .213

 د( همه ی موارد   Faxج(     Printب(    Sendالف( 

 ر اصالح کنید کدام گزینه کاربرد دارد؟اگر یک نوشته را بخواهید به صورت خودکا .214

 د( هیچکدام Auto Correctج(   Spelling & Grammarب(    Grammarالف( 

 کدام گزینه برای چاپ روی کاغذ به صورت تک استفاده می شود؟ .215

 د( همه موارد Manually Printج(    Print on both sidesب(   Print One Sidedالف( 

 کان نما به انتهای سطر منتقل می شود؟با فشردن کدام دکمه م .216

 Shift+Endد(  Ctrl+Page Down ج(     Endب(    Ctrl+Endالف( 

 برای پاک کردن سبک و خطوط جدول از کدام  ابزار می توان استفاده کرد؟ .217

 Clearد(   Delete Styleج(      Eraser  ب(   Cleanالف( 

 ه ها استفاده می شود؟از کدام گزینه برای تعیین نحوه ی نمایش شمار .218

 Show Numberد(  Number Formatج(    Number Viewب(   Number Optionالف( 

 برای کم کردن فاصله بین حروف از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟ .219

 Scaleد(   Condensedج(     Expandedب(     Spacingالف(

 فایل مناسب است؟کدام یک از گزینه های زیر برای ذخیره سازی مجدد یک  .211

 Save Asد(   Saveج(     Backupب(     Openالف( 

 برابر کردن فاصله ی بین خطوط پاراگراف کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ 1,5کلید میانبر  .211

 Ctrl+1 د(   Ctrl+2ج(     Ctrl+1ب(    Ctrl+5الف( 

 تب( مربوط به اعداد است؟( tabکدام یک از گزینه های زیر،  .212

 Barد(   Decimalج(      Leftب(    Centerف( ال

 کدام یک از گزینه های زیر است؟ Insert Symbolکاربرد  .213

 د( همه ی موارد ج( درج عالئم ویژه   ب( درج کاراکترهای ویژه الف( درج کاراکترهای عادی 

 از کدام گزینه زیر برای اصالح گرامر و امالء استفاده می شود؟ .214

 Proofingد(  Auto Correctج(   Spelling & Grammarب(    Spellالف( 

 

 


