
"تايپ رايانه اي  "سواالت عملي مهارت   

نمایش  زیرخط دارو  رنگ قرمزرا به  "شرمی"و  "گرمی"تایپ نمایید و کلمات  وسط چینبه صورت Wordمتن زیر را در برنامه ( 1

 دهید.

 "است شرمیاست       کار دونان حیله و بی  گرمیکار مردان روشنی و "

 ( نمایید.Merge) ادغامیه سلول های سطر اول را در صفحه رسم کنید و کل 3x4یک جدول  (2

 قرار بدهید. A4اندازه کاغذ را روی  (3

 و به صورت سایه دار در صفحه بنویسید. WordArtرا با استفاده از  "تایپ رایانه ای"متن  (4

صفحه ایجاد نمایید و برای صفحات شماره صفحه قرار بدهید. 3 (5   

نمایش داده  ضخیمو کلمه معما به صورت  رنگ آبیبه  "اسرار"تایپ نمایید و کلمه  وسط چینه صورت بWordمتن زیر را در برنامه ( 6

 شود.

 "نه دانی و نه من معمااسرار ازل را نه تو دانی و نه من          وین حل "

 پرچم ایران را در صفحه ایجاد نمایید. 3x1( با استفاده از جدول 7

 فعال و سپس غیر فعال نمایید.( خط کش های افقی و عمودی را 8

 قرار دهید. Web Layout( نحوه نمایش صفحات را به حالت 9

 11 ( بزرگنمایی )( صفحه را به اندازه عرض صفحه قرار دهید.

داده  نمایش رنگ سبزمتن به پشت زمینه و  مورببه صورت  "اندیشه"به صورت راست چین تایپ نمایید، کلمه  Wordمتن زیر را در برنامه  (11

 شود.

 ".شوداندیشها شودی شود،عمل نوشته توانداظهارشود،می متن بلکه. شودنوشتارنمی به محدود متن"

 دانش آموز شامل )نام، نام خانوادگی، شماره دانش آموزی( را نمایش دهید. 3اطالعات  3x3( با رسم یک جدول 12

 ( قرار دهید.Headerر صفحه )را در س "تایپ رایانه ای"صفحه ایجاد نمایید و عبارت  5( 13

 تغییر دهید. A3اندازه صفحات را به  (14

 

 

 15 ( یک متن دلخواه در پشت زمینه صفحات به صورت.Watermark قرار دهید 



 بنویسید.  راست چینو  نشانه دار( متن زیر را به صورت 16

  تهراناستان 

 استان هرمزگان 

 استان سیستان و بلوچستان 

 کنید. حذفصفحه ایجاد نمایید سپس سطر آخر از جدول را  روی 5x5(یک جدول 17

 شکل ستاره را در صفحه ترسیم نمایید و نام خود را در داخل ستاره بنویسید. (18

باز  Googleتبدیل نموده به صورتی که با کلیک روی آن سایت  Hyperlinkرا نوشته و آن را به یک  "سایت گوگل"متن  (19

 شود.

 ( را روی صفحات فعال کنید.Gridlinesخطوط شطرنجی ) (21

 واحد باشد. 2 فاصله بین دو خطتایپ کنید به صورتی که  راست چین( متن زیر را در دو خط و به صورت 21

.است رود زاینده رودخانه روی اصفهان پل ترینقدیمی جی یاپل شهرستان پل  

 (یک جدول به شکل زیر در صفحه ایجاد نمایید.22

 

 

 

 ( باشد.Indent) تورفتگیواحد دارای  3را نوشته به صورتی که به اندازه  "یپ رایانه ایتا"متن  (23

 (یک دایره آبی رسم کنید.24

 واحد قرار دهید. 3برای صفحات یک کادر به ضخامت  (25

 بنویسید.18اندازه قلم ( متن زیر را با26

ab2+2+b2=a2(a+b) 

 (یک جدول به شکل زیر در صفحه ایجاد نمایید.27

 

 

 

 (یک ستاره زرد و یک مربع نارنجی در صفحه رسم کنید به صورتی که ستاره روی مربع قرار بگیرد.28

  

  

  

  

 

   

  

  

  

 



 برای صفحات شماره صفحه قرار دهید به صورتی که شماره صفحات در پایین صفحه و به صورت وسط چین باشد. (29

 قرار دهید. Outlineنحوه نمایش صفحات را روی حالت  (31

 قرار دهید. 18زیر خط دار باشد و اندازه متن  "میش"و  "قوچ"را در صفحه تایپ کنید به صورتی که کلمه ( متن زیر 31

 "شودمی شناخته اصفهان شهرتاریخی نام به جهان علمی مجامع درهمه که اصفهانی میشو قوچ"

 وسط چینتی که متن ها در سلول ها در صفحه ایجاد کنید و سه متن دلخواه در سطر باال وارد کنید به صور 2x3یک جدول  (23

 باشند.

 قرار دهید 111x151تصویر را روی  اندازه طول و عرضتصویری را روی صفحه قرار داده و  (33

 ( با رنگ قرمز قرار دهید.Page Border) کادربرای کلیه صفحات یک  (34

 به شکل دلخواه قرار دهید. SmartArtیک نمودار از نوع  (35

 نمایش دهید. ضخیمرا به صورت  "بیماران"و  "اصفهان "در صفحه نوشته و کلمات  متن زیر را (36

 ".شودمی محسوب درایران بیماراندرمان وتأثیرگذاربرای اصلی ازمرکزهای یکی اصفهان"

 ( جدول زیر را در صفحه ایجاد نمایید.37

 

 

 

 ( باشند.Numbering) ماره خط شسه متن دلخواه در سه خط تایپ کنید به صورتی که متن ها دارای  (38

 تایپ کنید. نشانه هارا با استفاده از  نماد  (39

 (یک کادر به شکل سیب برای کلیه صفحات قرار دهید.41

رنگ مشخص شده  زردو پشت زمینه  قرمزبا رنگ  "سبزشهری فضای"( متن زیر را در صفحه نوشته به صورتی که عبارت 41

 باشد.

 "است سبزشهری فضای( مترمربع میلیون 37) هکتار هفتصدهزارو سه دارای اصفهان"

 سطر اول را زرد کنید. رنگ پشت زمینهستون در صفحه ایجاد نمایید و  2سطر و  3( یک جدول با 42

 باشد. سایهرسم کنید به صورتی که شکل دارای  Shape(شکل       را با استفاده از 43

 جایگزین نمایید. "کاربر رایانه"آن را با عبارت  Replaceاستفاده از را نوشته سپس با  "تایپ رایانه"(عبارت 44

 را زرد کنید. رنگ صفحه(45

   

 

 

 

 



 ( متن زیر را در صفحه همراه با شماره گذاری بنویسید.55

 مساجد اصفهان:

 مسجدایلچی .1

 مسجدآقانور .2

 الملک مسجدرکن .3

 از باال به پایین نوشته شود. "ردیف"( جدول زیر را در یک صفحه ایجاد نمایید به صورتی که کلمه 56

 

 

 

 نمایش داده شود. بیضیباز کنید به صورتی که تصویر به شکل  Word( یک تصویر در برنامه 57

 ( تنظیمات صفحه به گونه ای باشد که متن ها در دو ستون نمایش داده شوند.58

 نمایش داده شود.بزرگنمایی صفحه به صورتی باشد که دو صفحه در کنار هم در صفحه نمایش،  (59

 قرار دهید. 11 "ترینمرغوب "به صورت مورب و اندازهء متن عبارت  "اصفهان "( متن زیر را در صفحه بنویسید و عبارت 61

 " گزاست نوع ترینمرغوب گزاصفهان. است گز آورداصفهانره ترین معروف"

 ل یک در میان خاکستری باشد.سطرهای جدو رنگ پشت زمینهایجاد نموده به صورتی که  5x1( یک جدول 61

 ( کنید.Soft Edge) محوواحد  51( یک تصویر در صفحه قرار داده و اطراف تصویر را به اندازه 62

 واحد قرار دهید.5/1( فاصله بین خطوط در صفحات را به اندازه 63

 سانتی متر باشد. 5/1( در تنظیمات صفحه میزان حاشیه صفحه از باال و پایین برابر 64

 باشد. آبیو با رنگ وسط چین و به صورت  14( متن زیر را در صفحه نوشته و اندازه متن 65

 ".اثرو بنای تاریخی و با غ ایرانی در این شهرهمراه بود 51 السلطان براصفهان، باویرانی بیش ازفرمانروایی سی وچهارساله مسعودمیرزاظل"

 زمینه سطر وسط آبی باشد. ایجاد نمایید به صورتی که رنگ پشت 3x3( یک جدول 66

 قرار دهید. Watermark( یک تصویر در پشت زمینه صفحه به صورت 67

 ( باشد.Landscape( نحوه نمایش صفحات به صورت خوابیده )68

 را جستجو کنید. "اصفهان"کلمه  Findبا استفاده از  (69
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 باشد. ( متن زیر را در صفحه بنویسید به صورتی که هر خط دارای نشانه 71

 اصفهان: کلیساهای فهرست

 وانک کلیسای 

 مقدس مریم کلیسای 

 گئورگ کلیسای 

 

 ( یک جدول به شکل زیر در صفحه ایجاد نمایید.71

 

 

 

 قرار بگیرد. پشت متن( یک تصویر در صفحه قرار داده به صورتی که تصویر در 72

 واحد و رنگ آبی قرار دهید. 5( برای صفحات یک کادر به ضخامت 73

 ( همه صفحات با رنگ قرمز قرار بگیرد.Watermarkدر پشت زمینه ) "نسخه برداری نکنید"( عبارت 74

 در صفحه نمایش داده شود. وسط چینرا ضخیم کنید و متن به صورت  "عموشعیا"( متن زیر را در صفحه نوشته و عبارت 75

 "باشدمی اصفهان کنیسه ترینقدیمی عموشعیا کنیسه"

 ا رسم کنید.جدول زیر ر (76

 

 

 

 اطراف آن قرار دهید. 2( یک تصویر در صفحه باز کنید و یک قاب قرمز به ضخامت 77

به صورت زیرخط دار و نقطه چین را در صفحه  "اصفهان"و عبارت  Strikethroughبه صورت  " طهران " ( عبارت 78

 بنویسید.

 قرار دهید.سانتی متر  3( اندازه حاشیه چپ و راست صفحه را به اندازه 79

 

  

 

 

 

 

 نام نام خانوادگی شماره تلفن

  

  

  

 



 

 آبی باشد. رنگ متنو  "Tahoma" نوع قلمو  18 اندازه متن( متن زیر را در صفحه بنویسید به صورتی که 81

 ".وجوددارد شهر دراین بسیاری قدیمی هایشهراصفهان،خانه زیبای ومعماری قدیمی بافت وجود علت به"

 ( و به دو جدول تبدیل کنید.Split Tableسپس جدول را از سطر دوم برش زده ) 3x5( یک جدول 81

 اطراف آن قرار دهید. خط چین( تصویری در صفحه قرار دهید و یک قاب به صورت 82

 یک مستطیل رسم کنید سپس یک تصویر در پشت زمینه آن قرار دهید. Shape( با استفاده از 83

 قرار دهید. سایه( با Page Border( برای کلیه صفحات یک کادر )84

 باشد. 5/1 فاصله بین حروفو  ضخیم "اصفهان"یر را در صفحه نوشته به صورتی که کلمه ( متن ز85

 ".کرد اشاره اصفهان آهن وذوب فوالدمبارکه بزرگ هایکارخانه به توانمی دراصفهان فعال زصنایعا"

 رسم نموده سپس سلول اول را به دو سلول تقسیم کنید. 2x3یک جدول  (86

باز  Yahooایجاد کنید که با کلیک روی آن سایت  www.yahoo.comیک لینک به سایت  Hyperlinkبا استفاده از  (87

 شود.

 اطراف آن قرار دهید. 3باز کنید و یک قاب با ضخامت  Word(یک تصویر در محیط برنامه 88

 ( ایجاد نمایید.3Dبرای صفحات یک کادر سه بعدی ) (89

 نمایش دهید.  18را با رنگ قرمز و اندازه متن  "مشهد"و  "تهران"( متن زیر را نوشته و عبارات 91

 "است. ومشهد ازتهران پس ایران شهرپرجمعیت سومین شهرپهناورو اصفهان،دومین"

 بچرخانید. سه بعدیباز کنید و تصویر را به صورت  Word(یک تصویر در برنامه 91

 واحد رسم کنید. 5امت ( مورب با رنگ قرمز و ضخArrowیک فلش ) Shapes( با استفاده از 92

 ( یک جدول به شکل زیر رسم کنید.93

 

 

 

 ستون قرار بگیرند. 3قرار داده و متن ها در صفحه در  A5اندازه صفحات را روی  (94

 ( کنید.Find)جستجورا در متن  "اصفهان"( متن زیر را در صفحه نوشته و کلمه 95

 ".است ایران درمرکز تاریخی شهری اِصفَهان"

  

  

  

  

 



 قرار دهید. Reflectیری را در صفحه باز کنید و بر روی آن افکت ( تصو96

  (یک شکل به صورت زیر ترسیم کنید.97

 

 

 کنید. حذفرسم کنید سپس یک سطر و یک ستون از جدول را  5x5(یک جدول 98

 بنویسید. 16( با اندازه Headerرا در سرصفحه ) "تایپ رایانه"(عبارت 99

 سانتی متر باشد. 5نویسید به صورتی که حاشیه کاغذ از چپ و از راست برابر ( متن زیر را در صفحه ب111

 ".دارد وجود استان دراین ارزشمند وفرهنگی تاریخی هزارجاذبه 22 از بیش معتقدند اصفهان استان فرهنگی میراث مقامات"

 نظیم کنید.سانتی متر ت 5/1( Cell Spacingرسم کنید سپس فاصله بین سلول ها ) 3x3(یک جدول 111

 

 

 

 

 اضافه کنید. سایهباز کنید و به پایین تصویر  Word( یک تصویر در محیط برنامه 112

 ( نوشته به صورتی که در سمت راست قرار بگیرد.Footerرا در پا صفحه ) "تایپ رایانه ای"متن  (113

 رنگ زرد را قرار بدهید.نوشته سپس در پشت زمینه متن،  24نام و نام خانوادگی خود را با اندازه  (114

 به صورت زیرخط دار باشد. "اصفهان"به صورت ضخیم و عبارت  "متفقین "( متن زیر را نوشته و عبارت 115

 ".شد مبدل محلی هاینیروی نزاع محل به اصفهان ، متفقین قوای توسط ایران اشغال درنتیجه"

 ستون اول را آبی کنید. ستون رسم نمایید و رنگ پشت زمینه 3سطر و  3جدولی با  (116

 درجه بچرخانید. 91باز کنید و تصویر را  Word( یک تصویر در محیط یرنامه 117

 را بنویسید. ( نماد Equationبا استفاده از نمادهای ریاضی ) (118

 یک خط افقی به رنگ زرد روی صفحه رسم کنید. (119

 خروج

   

   

   

 



 

 ت راست عبارات بنویسید.( متن زیر را همراه با نشانه ها در سم111

 موزه های اصفهان:

 دستی وهنرهای سنتی اصفهانموزه صنایع 

 کاخ موزه چهلستون 

 موزه کلیسای وانک 

 ترسیم نمایید سپس هر یک از ستون های جدول را ادغام نمایید. 5x5یک جدول  (111

 باز کنید و روشنایی تصویر را کاهش دهید. Wordیک تصویر در برنامه  (112

 ستون تبدیل نمایید. 3صفحات را به حالت  (113

 تنظیم نمایید. A3اندازه صفحات را به اندازه   (114


