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 Word عملی  سواالت

 2حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

 . قرار دهید  متر سانتیرا  گیری اندازهواحد  تنظیمات محیط (( .1

 ترتیبی دهید تعداد کلمات در نوار وضعیت دیده شود .   .2

 ترتیبی دهید که اعداد با متن هماهنگی داشته باشند .  .3

 ترتیبی دهید که فایل ها به صورت خودکار هر یک دقیقه یکبار ذخیره می شود . .4

 در نوار وضعیت دیده شود و توضحیات آنرا بدهید .  insertتریبی دهید وضعیت  .5

 خط کش را فعال کنید . .6

 نمای چاپ را فعال کنید . )نماهای محیط( .7

 وب را فعال کنید . نمای .8

 تفاورت بین نماها را بیان کنید . .9

 یک فایل با نام خودتان با پنج صفحه ایجاد کنید . شروع تایپ() .11

 متن زیر را بنویسید و قالب بیان شده را روی آن اعمال کنید . .11

رنگ متن  –کادر آبی و ضخیم به صورت نقطه نقطه اطراف متن  – B mitra –Bold  - 15 –به نام خدا 

 صورتی

 رنگ متن بنفش –سایه دار  -B zar  - Italic  -25 –ای نام تو بهترین سرآغاز 

 رنگ متن دلخواه –سایه داشته باشد – 31 –زیرخط دار  -  B nasim –بی نام تو نامه کی کنم باز 

 رنگ متن قرمز –درخشندگی بنفش – 17 –یک خط افقی روی متن  – B jaded –جهاد دانشگاهی 

 گرادیان صورتی –دارای هایالیت زرد باشد  – B latos21 -  –کالس هفت مهارت 

 گرادیان سبز – 28 –آبی (  –فقط زیر کلمات  –زیر خط دار )نقطه چین  – B traffic – 95تابستان 

 ایران را بنویسید و جلوه ی پرچم ایران را به آن بدهید . .12

 . متن زیر را ال قالب بندی گفته شده تایپ کنید .13

 قرمز ضخیم Titr قلم 14اندازه قلم  به نام خدا

 آبی مورب Mitra قلم 21اندازه قلم  ای نام تو بهترین سر آغاز

 سبز خط روی متن Lotusقلم 12اندازه قلم   بی نام تو نامه کی کنم باز

 نارنجی زیر خط دار نقطه چین Kamranقلم 15اندازه قلم  ای یاد تو مونس روانم 

 زرد زیر خط دار آبی Nazaninقلم  21اندازه قلم  بر زبانم  تنیس جز نام تو

 را سایه دار کنید . اولخط  .14

 خط دوم را , اطراف نوشته ها یک خط دور سبز و به صورت نقطه چین و نسبتا ضخیم قرار دهید . .15

 برای خط سوم بازتاب ایجاد کنید . .16

 اطراف متن خط چهارم درخشندگی ایجاد کنید . .17

 با رنگ زرد , های الیت کنید . خط پنجم را .18



 Word عملی  سواالت

 3حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

 را تایپ کنید .« بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم » عبارت  .19

 اندازه قلم خط اول را یک درجه اضافه کنید .)کلید های میانبر ( .21

 اندازه قلم خط سوم را یک درجه کم کنید )استفاده از ابزار افزایش و یا کاهش فوت ( .21

 آخر کپی کنید . قالب خط دوم را به خط )کپی قالب ( .22

 متن های زیر را به صورت شماره دار و عالمت دار بنویسید.  )متن های عالمت دار و شماره دار( .23

 اسامی دانش آموزان :

          لیال 

         مینا 

         زهرا 

 عالمت ها به دلخواه خودتان تغییر دهید . .24

 از سمبل ها یک عالمت دلخواه استفاده کنید . .25

 تصاویر داخل کامپیوتر به عنوان یک عالمت استفاده کنید .از  .26

 لیست را به صورت شماره گذاری در اورید. .27

 متن زیر را با استفاده از شماره گذاری ایجاد کنید . .28

 . سه مهارت1         

 مبانی و مفاهیم 1,1                    

 سخت افزار 1,1,1                             

 نرم افزار  1,1,2                             

 سیستمی 1,1,2,1                                        

 کاربردی 1,1,2,2                                       

 ویندوز 1,2                    

 اینترنت 1,3                    

 نویسید .متن زیر را ب ( و فرمول ریاضی )سمبل ها .29

 اَکرَم مُحَمَّدی

 43657819 

 یک متن در مورد کتاب بنویسید . ورا تعریف کنید   shift + ctrl + Bبرای سنبل کتاب کلید میانبر  .31

 زیر را بنویسید.های  فرمول  .31

                                        +c1+c3+bx2y=ax                                       3C+2𝑦 = ∑ a 

√252 + ∫ a
−x

x

+ ∑ x +
y

x

m

𝑛

 



 Word عملی  سواالت

 4حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

 . انتقال دهید از متن بسم اهلل ارحمن الرحیم در آخر فایل   )کپی و انتقال متن(  .32

 را بنویسید .« ای نام تو بهترین سرآغاز » متن  )جستجو و جایگزینی متن ( .33

 .از این متن ده بار کپی بگیرید .34

 لمات بهترین را در متن پیدا کنید .ک .35

 را در متن پیدا کنید . boldکلمات  .36

 کلماتی که بارنگ قرمز است را در متن پیدا کنید . .37

 جایگزین کنید .« زیباترین » را با کلمه « بهترین » کلمه ی  .38

 ام متن بروید11به خط  .39

 به صفحه ی سوم سند بروید . .41

 بنویسید . زیر را پاراگراف  .41

ای مغز(، فعال مغز به نام اینسوال )یا قشر جزیرهگوییم، بخشی از قشر وقتی ما در مورد احساسات خود دروغ می

شود که ما احساسات شود. به گفته محققین، اینسوال به عنوان بخشی از سیستم پاداش مغز، زمانی فعال میمی

کند واقعی را تجربه کنیم. دانشمندان بر این باورند که اینسوال هم هیجان و هم دمای بدن را کنترل می

ها به این اند. همچنین آنگی منفی قوی بین فعالیت اینسوال و افزایش دما پیدا کردهومحققین یک همبست

 دهداند که احساسات مربوط به سطوح باالی اضطراب، دمای چهره را افزایش مینتیجه رسیده

 از پاراگراف  بار کپی بگیرید و تنظیمات زیر را انجام دهید .42

فاصله تا پاراگراف  تراز بندی پاراگراف

 قبل

فاصله تا پاراگراف 

 بعد

فاصله بین 

 خطوط

 قبل از پااراگراف بعد از پاراگراف

پاراگراف 

1 

 1CM یک خط 12PT 18PT چپ چین

پاراگراف 

2 

 2CM 1,5خط  6PT 12PT راست چین

پاراگراف 

3 

 3CM دو برابر 18PT 31PT وسط چین

پاراگراف 

4 

حداقل تا  31PT 6PT تراز دو طرفه

21PT 

و از  1CMحالت آینه ای باشد و از داخل 

 2CMبیرون 

پاراگراف 

5 

تراز دو طرفه 

 کوتاه

24PT 24PT  31دقیقاPT  2حالت آینه ای باشد و از داخلCM  و از

 3CM بیرون

پاراگراف 

6 

تراز دو طرفه 

 متوسط

36PT 12PT 3 تو رفتگی همه ی خطوط به جز خط اول  برابر

3CM 

پاراگراف 

7 

 2cmتورفتگی خط اول  یک خط 42PT 18PT بلند تراز دو طرفه



 Word عملی  سواالت

 5حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

43. (Tab ) موارد زیر را با استفاده از  هاTab   . ایجاد کنید 

 ت مطالبفهرس

 صفحه.................................................................................................................نام

 word..............................................................................................25آزمون 

 31..............................................................................................آزمون ویندوز

 35............................................................................................آزمون اینترنت

 اسامی شاگردان کالس

  معدل   فامیل........................................................................................................ نام

  12,5             ساجدی................................................................................................سینح

  13,56           ...................................................................................................غالمیحسن

 اطراف صفحه یک کادر ساده و به صورت سایه دار بزنید . پس زمینه ها () کادرها و  .44

 اطراف صفحه یک کادر هنری قرار دهید . .45

س زمینه صفحه را به صورت آبی و سفید قرار دهید طوری که رنگ آبی پایین صفحه و رنگ سفید باالی پ .46

 صفحه باشد .

 پس زمینه ی صفحه را یک بافت پارچه ای قرار دهید . .47

 ینه ی صفحه را یک الگوی دلخواه قرار دهید .پس زم .48

 پس زمینه را یک تصویر دلخواه قرار دهید .49

51. Water mark   .را عبارت دیباگران نجف آباد و به صورت کج و رنگ قرمز قرار دهید 

51.  Water mark     و به صورت کم رنگ قرار دهید . 211را یک تصویر دلخواه با مقیاس 

52. Water mark    را حذف کنید. 

 پس زمینه ی صفحه را سفید قرار دهید طوری که رنگ یا تصویری در آن نباشد. .53

 .رسم کنید )جداول(  .54

  

 

 

 

 

 

 نام دبیر 

 عملی نظری

   واژه پرداز 

   صفحه گسترده



 Word عملی  سواالت

 6حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

ف
ردی

 
 السکساعات تشکیل  شهریه ساعت نام دوره ی آموزشی

1    
 1گروه 

12-8 
2    

3    

4    
 2گروه 

19-16 
5    

6    

 جدول زیر را رسم کنید. .55

 معدل نام خانوادگی نام ردیف

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 دانش آموز را وارد کنید . 5اطالعات  .56

 یف های هر جدول به دلخواه ) هر کدام را یک رنگ کنید . (در .57

 خطوط جدول را به صورت دو خط آبی رنگ کنید . .58

 جدول را در مرکز صفحه قرار دهید . .59

 قرار دهید . 3CMپهنای ستون های جدول را  .61

 ارتفاع همه ی سطرها را یکسان کنید . .61

 قرار دهید .  3CMحاشیه ی سلول ها را  .62

 همه ی متن هارا در وسط سلول ها قرار دهید . .63

 داده های جدول را بر اساس نام و فامیل مرتب کنید . .64

 جدول زیر را رسم کنید . .65



 Word عملی  سواالت

 7حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

 ادغام کنید . را 2و  1سلول  .66

 ستون تقسیم کنید . 4سطر و  3را به  7سلول  .67

 رسم کنید . 5×3یک جدول  4در سلول  .68

 را رسم کنید . 8سلول  .69

 یکی از قطرها را رسم کنید . 6در سلول  .71

 یک تصویر کواال اضافه کنید سپس ترتیبی دهید که فقط گوش های آن دیده شود. )تصاویر ( .71

 یبی دهید که گل داخل یک قلب دیده شود.یک تصویر گل اضافه کنید سپس ترت .72

 یک تصویر دریا اضافه کنید و ترتیبی دهید داخل یک کادر سفید سایه دار باشد. .73

 یک تصویر خانه اضافه کنید آن را سیاه و سفید کنید . .74

برای تغییر و ویرایش آن   formatسربرگ   یک تصویر کوه اضافه کنید و سعی کنید از همه ی گزینه های .75

 اضافه کنید. 

 ی کلمه اطراف و. دهید پرچم رنگ را ایران ی کلمه.  بنویسید را ایران ی کلمه آن داخل. بکشید را پرچم شکل .76

 کنید کج پرچم حالت به را ایران ی کلمه خود و دهید قرار مشکی خطوط ایران

 هرم غذایی را تشکیل دهید . .77

 چرخه ی آب را ترسیم کنید . .78

 پروسه ی ایجاد یک کالس هوشمند را ترسیم کنید . .79

 شجره نامه ی امامان تا امام سجاد را رسم کنید . .81

 با استفاده از تصاویر هوشمند یک جمع را ترسیم کنید . .81

 با استفاده از متن هنری نام و نام خانوادگی خود را نوشته و به دلخواه قالب بندی کنید . .82

 جدول زیر را ترسیم کنید .83

 ساعات تشکیل کالس               

 

 نام دوره    

   

    



 Word عملی  سواالت

 8حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

 تصاویر را با استفاده از شیپ ها رسم کنید . (تصاویر هوشمند -)اشکال .84

  یک گلدان گل به دلخواه خودتان . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
 

 برای داده های زیر نمودار رسم کنید . )نمودار ها ( .85

 word excel access نام
Power 

point 

Start     

Input A 

A<5 

 

Print A 

 

Stop     

yes 

n

o 



 Word عملی  سواالت

 9حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

 14 12 15 11 مریم

 17 19 18 21 محمد

 14 13 14 11 علی

 پیشرفته قرار دهید . ICDLعنوان نمودار را  .86

 راهنمای نمودار را در پایین آن قرار دهید . .87

 عمودی نمرات باشد .عنوان محور افقی را نام دانش آموزان و نام محور  .88

 نمودار را به صورت ستونی و عمودی قرار دهید . .89

 دانش آموز جدیدی به نام سپهر اضافه کنید و نمراتش را وارد کنید . .91

 خطوط شبکه ای را برای نمودار فعال کنید . .91

 رنگ اجزای نمودار را به دلخواه تغییر دهید . .92

 های گفته شده بنویسید.متن زیر رابا سبک ( و قالب بندی خودکار )سبک ها  .39

 . سه مهارت1   

 مبانی و مفاهیم 1,1                    

 سخت افزار 1,1,1                             

 نرم افزار  1,1,2                             

 سیستمی 1,1,2,1                                        

 کاربردی 1,1,2,2                                       

 ویندوز 1,2                    

 اینترنت 1,3                    

 . چهار مهارت2  

 قالب بندی کنید . Headingتیتر ها با سبک های   .39

 را به دلخواه و با قالب فارسی اصالح کنید . Headingسبک های  .39

 فهرست بندی خودکار را ایجاد کنید .  Headingبا استفاده از سبک  .39

 ایجاد کنید .و ضخیم  14که فونت نازنین داشته باشد و اندازه    titr1یک سبک جدید با نام  .39

 با استفاده از سبکی که خودتان ایجاد کردید فهرست بندی خورکار کنید . .39

 صفحه ایجاد کنید . 5یک فایل با  سر صفحه و پا صفحه ( ( .99

 هفت مهارت –سر صفحه ی صفحات : جهاد دانشگاهی  .111

 پا صفحه ی صفحات : شماره ی صفحه در وسط و داخل یک ستاره ی زرد .111

  کنید ایجاد صفحه 6 با فایل یک .112



 Word عملی  سواالت

 11حق کپی و نشر متعلق به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می باشد  .صفحه 

 سرصفحه ی اول : یک مستطیل با رنگ آبی با عبارت دیباگران نجف آباد در مرکز  .113

 پاصفحه ی اول : عبارت شماره ی اول در مرکز .114

: یک مستطیل طوسی رنگ با عبارت هفته نامه اقتصادی فرهنگی در سمت بقیه ی صفحات  سر صفحه ی .115

 راست و شماره صفحات در سمت چپ

 پاصفحه ی بقیه ی صفحات : عبارت شماره اول در مرکز  .116

 صفحه ایجاد کنید . 4یک فایل با  .117

 باد در راستسرصفحه ی صفحات زوج : آرم جهاد دانشگاهی و عبارت جهاد دانشگاهی مرکز نجف آ .118

 صفحه داخل یک مربع در مرکز  پاصفحه ی صفحات زوج : شماره  .119

 سرصفحه صفحات فرد : .111

 در سمت راست و شماره صفحه در سمت چپ 114پاصفحه صفحات فرد : کالس  .111

 صفحه ایجاد کنید . 11یک فایل با  .112

 سرصفحه ی صفحه ی اول : .113

 عبارت جهاد دانشگاهی نجف آباد داخل مستطیل زرد در وسط  .114

 .…A,B,Cپاصفحه ی صفحه ی اول : شماره صفحات در مرکز به صورت  .115

 در چپو عبارت هفت سرصفحه صفحات زوج : آرم جهاد در راست  .116

 : شماره صفحه در سمت راست و تاریخ در سمت چپزوج پاصفحه ی صفحات .117

 در مرکز 114سرصفحه ی صفحات فرد :عبارت کالس  .118

 است و ساعت در سمت چپپاصفحه ی صفحات فرد : شماره صفحه در سمت ر .119

 یک الگو به شکل کارنامه ایجاد کنید و آنرا با نام کارنامه در درایو آخر ذخیره کنید . )الگو (  .121
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