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 اسالمی ارشاد و فرهنگ خانه در تایپ رایانه ای  سواالت نمونه

 .باشد می سوال اهمیت و مختلف های آزمون در آن تکرار دلیل به سوال بودن تکراری

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

 نمایش دهید. دار

 "است شرمیاست       کار دونان حیله و بی  گرمیکار مردان روشنی و " .2

 ( نمایید.Merge) ادغامدر صفحه رسم کنید و کلیه سلول های سطر اول را  3x4یک جدول  .3

 قرار بدهید. A4اندازه کاغذ را روی  .4

 .و به صورت سایه دار در صفحه بنویسید WordArtرا با استفاده از  "تایپ رایانه ای"متن  .5

 صفحه ایجاد نمایید و برای صفحات شماره صفحه قرار بدهید. 3 .6

 ضخیمو کلمه معما به صورت  رنگ آبیبه  "اسرار"تایپ نمایید و کلمه  وسط چینبه صورت Wordمتن زیر را در برنامه  .7

 نمایش داده شود.

 "اسرار ازل را نه تو دانی و نه من          وین حل معما نه دانی و نه من" .8

 پرچم ایران را در صفحه ایجاد نمایید. 3x1استفاده از جدول با  .9

 خط کش های افقی و عمودی را فعال و سپس غیر فعال نمایید. .11

 قرار دهید. Web Layoutنحوه نمایش صفحات را به حالت  .11

 قرار دهید. عرض صفحه( بزرگنمایی )( صفحه را به اندازه  11 .12

 بزرنگ سمتن به پشت زمینه و  مورببه صورت  "اندیشه"ین تایپ نمایید، کلمه به صورت راست چ Wordمتن زیر را در برنامه  .13

 نمایش داده شود.

 ".شوداندیشهتوانداظهارشود، نوشته شود،عمل شودی ابلکه متن می. شودمتن محدود به نوشتارنمی" .14

 را نمایش دهید.دانش آموز شامل )نام، نام خانوادگی، شماره دانش آموزی(  3اطالعات  3x3با رسم یک جدول  .15

 ( قرار دهید.Headerرا در سر صفحه ) "تایپ رایانه ای"صفحه ایجاد نمایید و عبارت  5 .16

 تغییر دهید. A3اندازه صفحات را به  .17

 صفحات به صورت. پشت زمینه( یک متن دلخواه در  Watermark15قرار دهید .18

 بنویسید.  راست چینو  نشانه دارمتن زیر را به صورت   .19

 استان تهران .21

 استان هرمزگان .21

 استان سیستان و بلوچستان .22

 کنید. حذفروی صفحه ایجاد نمایید سپس سطر آخر از جدول را  5x5یک جدول  .23

 شکل ستاره را در صفحه ترسیم نمایید و نام خود را در داخل ستاره بنویسید.  .24

ک روی آن سایت تبدیل نموده به صورتی که با کلی Hyperlinkرا نوشته و آن را به یک  "سایت گوگل"متن   .25

Google .باز شود 

 ( را روی صفحات فعال کنید.Gridlinesخطوط شطرنجی )  .26

 واحد باشد. 2 فاصله بین دو خطتایپ کنید به صورتی که  راست چینمتن زیر را در دو خط و به صورت   .27
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 .ترین پل اصفهان روی رودخانه زاینده رود استپل شهرستان یاپل جی قدیمی .28

 یک جدول به شکل زیر در صفحه ایجاد نمایید. .29

 

 

 

 

 ( باشد.Indent) تورفتگیواحد دارای  3را نوشته به صورتی که به اندازه  "تایپ رایانه ای"متن   .31

 یک دایره آبی رسم کنید. .31

 واحد قرار دهید. 3برای صفحات یک کادر به ضخامت   .32

 بنویسید.18اندازه قلم متن زیر را با  .33

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

 یک جدول به شکل زیر در صفحه ایجاد نمایید. .34

 

 

 

 یک ستاره زرد و یک مربع نارنجی در صفحه رسم کنید به صورتی که ستاره روی مربع قرار بگیرد. .35

برای صفحات شماره صفحه قرار دهید به صورتی که شماره صفحات در پایین صفحه و به صورت وسط چین   .36

 باشد.

 قرار دهید. Outlineنحوه نمایش صفحات را روی حالت   .37

قرار  18زیر خط دار باشد و اندازه متن  "میش"و  "قوچ"متن زیر را در صفحه تایپ کنید به صورتی که کلمه   .38

 دهید.

 "شوداصفهانی که درهمه مجامع علمی جهان به نام شهرتاریخی اصفهان شناخته می میشو قوچ"

ایجاد کنید و سه متن دلخواه در سطر باال وارد کنید به صورتی که متن ها در سلول ها در صفحه  2x3یک جدول   .39

 باشند. وسط چین

 قرار دهید 111x151تصویر را روی  اندازه طول و عرضتصویری را روی صفحه قرار داده و   .41

 ( با رنگ قرمز قرار دهید.Page Border) کادربرای کلیه صفحات یک   .41

 به شکل دلخواه قرار دهید. SmartArtیک نمودار از نوع   .42

 نمایش دهید. ضخیمرا به صورت  "بیماران"و  "اصفهان "متن زیر را در صفحه نوشته و کلمات   .43

 ".شوداصفهان یکی ازمرکزهای اصلی وتأثیرگذاربرای درمانبیماران درایران محسوب می"

 جدول زیر را در صفحه ایجاد نمایید.  .44
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 ( باشند.Numbering) شماره خط سه متن دلخواه در سه خط تایپ کنید به صورتی که متن ها دارای   .45

 تایپ کنید. نشانه هارا با استفاده از  نماد   .46

 یک کادر به شکل سیب برای کلیه صفحات قرار دهید. .47

رنگ  زردو پشت زمینه  قرمزبا رنگ  "فضای سبزشهری"متن زیر را در صفحه نوشته به صورتی که عبارت   .48

 مشخص شده باشد.

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

 سطر اول را زرد کنید. رنگ پشت زمینهستون در صفحه ایجاد نمایید و  2سطر و  3یک جدول با   .49

 باشد. سایهرسم کنید به صورتی که شکل دارای  Shapeشکل       را با استفاده از  .51

 جایگزین نمایید. "کاربر رایانه"آن را با عبارت  Replaceرا نوشته سپس با استفاده از  "تایپ رایانه"عبارت  .51

 را زرد کنید. رنگ صفحه .52

 متن زیر را در صفحه همراه با شماره گذاری بنویسید.  .53

 مساجد اصفهان:

 مسجدایلچی

 مسجدآقانور

 کن الملکمسجدر

 از باال به پایین نوشته شود. "ردیف"جدول زیر را در یک صفحه ایجاد نمایید به صورتی که کلمه  .54

 

 

 

 

 نمایش داده شود. بیضیباز کنید به صورتی که تصویر به شکل  Wordیک تصویر در برنامه   .55

 تنظیمات صفحه به گونه ای باشد که متن ها در دو ستون نمایش داده شوند.  .56

 بزرگنمایی صفحه به صورتی باشد که دو صفحه در کنار هم در صفحه نمایش، نمایش داده شود.  .57

قرار  11 "ترینمرغوب "به صورت مورب و اندازهء متن عبارت  "اصفهان "متن زیر را در صفحه بنویسید و عبارت   .58

 .دهید

 "ترین نوع گزاست گزاصفهان مرغوب. آورداصفهان گز استمعروف ترین ره"

 سطرهای جدول یک در میان خاکستری باشد. رنگ پشت زمینهایجاد نموده به صورتی که  5x1یک جدول   .59

 ( کنید.Soft Edge) محوواحد  51یک تصویر در صفحه قرار داده و اطراف تصویر را به اندازه   .61

 واحد قرار دهید.5/1در صفحات را به اندازه  فاصله بین خطوط  .61

 سانتی متر باشد. 5/1در تنظیمات صفحه میزان حاشیه صفحه از باال و پایین برابر   .62

 باشد. آبیو با رنگ وسط چین و به صورت  14متن زیر را در صفحه نوشته و اندازه متن   .63

اثرو بنای تاریخی و با غ ایرانی در این  51 یرانی بیش ازالسلطان براصفهان، باوفرمانروایی سی وچهارساله مسعودمیرزاظل"

 ".شهرهمراه بود
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 ایجاد نمایید به صورتی که رنگ پشت زمینه سطر وسط آبی باشد. 3x3یک جدول   .64

 قرار دهید. Watermarkیک تصویر در پشت زمینه صفحه به صورت   .65

 ( باشد.Landscapeنحوه نمایش صفحات به صورت خوابیده )  .66

 را جستجو کنید. "اصفهان"کلمه  Findبا استفاده از   .67

 باشد. متن زیر را در صفحه بنویسید به صورتی که هر خط دارای نشانه   .68

 فهرست کلیساهای اصفهان:

 کلیسای وانک

 کلیسای مریم مقدس

 کلیسای گئورگ

 یک جدول به شکل زیر در صفحه ایجاد نمایید.  .69

 

 

 

 قرار بگیرد. پشت متنیک تصویر در صفحه قرار داده به صورتی که تصویر در   .71

 واحد و رنگ آبی قرار دهید. 5برای صفحات یک کادر به ضخامت   .71

 ( همه صفحات با رنگ قرمز قرار بگیرد.Watermarkدر پشت زمینه ) "نسخه برداری نکنید"عبارت  .72

در صفحه نمایش  وسط چینا ضخیم کنید و متن به صورت ر "عموشعیا"متن زیر را در صفحه نوشته و عبارت   .73

 داده شود.

 "باشدترین کنیسه اصفهان میکنیسه عموشعیا قدیمی"

 جدول زیر را رسم کنید.  .74

 

 

 

 اطراف آن قرار دهید. 2یک تصویر در صفحه باز کنید و یک قاب قرمز به ضخامت   .75

به صورت زیرخط دار و نقطه چین را در  "اصفهان"و عبارت  Strikethroughبه صورت  "طهران  "عبارت    .76

 صفحه بنویسید.

 سانتی متر قرار دهید. 3اندازه حاشیه چپ و راست صفحه را به اندازه   .77

 ی باشد.آب رنگ متنو  "Tahoma" نوع قلمو  18 اندازه متنمتن زیر را در صفحه بنویسید به صورتی که   .78

 ".های قدیمی بسیاری دراین شهر وجودداردبه علت وجود بافت قدیمی ومعماری زیبای شهراصفهان،خانه"

 ( و به دو جدول تبدیل کنید.Split Tableسپس جدول را از سطر دوم برش زده ) 3x5یک جدول   .79

 اطراف آن قرار دهید. خط چینتصویری در صفحه قرار دهید و یک قاب به صورت   .81

 یک مستطیل رسم کنید سپس یک تصویر در پشت زمینه آن قرار دهید. Shapeبا استفاده از   .81

 قرار دهید. سایه( با Page Borderبرای کلیه صفحات یک کادر )  .82

  

 

 

 

 

 نام نام خانوادگی شماره تلفن

  

  

  

 



5 
 

 باشد. 5/1 فاصله بین حروفو  ضخیم "اصفهان"متن زیر را در صفحه نوشته به صورتی که کلمه   .83

 ".های بزرگ فوالدمبارکه وذوب آهن اصفهان اشاره کردکارخانهتوان به ازصنایع فعال دراصفهان می"

 رسم نموده سپس سلول اول را به دو سلول تقسیم کنید. 2x3یک جدول   .84

 Yahooایجاد کنید که با کلیک روی آن سایت  www.yahoo.comیک لینک به سایت  Hyperlinkبا استفاده از   .85

 باز شود.

 اطراف آن قرار دهید. 3کنید و یک قاب با ضخامت باز  Wordیک تصویر در محیط برنامه  .86

 ( ایجاد نمایید.3Dبرای صفحات یک کادر سه بعدی )  .87

 نمایش دهید.  18را با رنگ قرمز و اندازه متن  "مشهد"و  "تهران"متن زیر را نوشته و عبارات   .88

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

 بچرخانید. سه بعدیباز کنید و تصویر را به صورت  Wordویر در برنامه یک تص .89

 واحد رسم کنید. 5( مورب با رنگ قرمز و ضخامت Arrowیک فلش ) Shapesبا استفاده از   .91

 یک جدول به شکل زیر رسم کنید.  .91

 

 

 

 ستون قرار بگیرند. 3قرار داده و متن ها در صفحه در  A5اندازه صفحات را روی   .92

 ( کنید.Find)جستجورا در متن  "اصفهان"متن زیر را در صفحه نوشته و کلمه   .93

 ".اِصفَهان شهری تاریخی درمرکز ایران است"

 قرار دهید. Reflectتصویری را در صفحه باز کنید و بر روی آن افکت   .94

  ترسیم کنید.یک شکل به صورت زیر  .95

 

 

 کنید. حذفرسم کنید سپس یک سطر و یک ستون از جدول را  5x5یک جدول  .96

 بنویسید. 16( با اندازه Headerرا در سرصفحه ) "تایپ رایانه"عبارت  .97

 سانتی متر باشد. 5متن زیر را در صفحه بنویسید به صورتی که حاشیه کاغذ از چپ و از راست برابر   .98

هزارجاذبه تاریخی وفرهنگی ارزشمند دراین استان وجود  22 استان اصفهان معتقدند بیش ازمقامات میراث فرهنگی "

 ".دارد

 سانتی متر تنظیم کنید. 5/1( Cell Spacingرسم کنید سپس فاصله بین سلول ها ) 3x3یک جدول  .99

 
 
 

 
 اضافه کنید. سایهباز کنید و به پایین تصویر  Wordیک تصویر در محیط برنامه   .111

 ( نوشته به صورتی که در سمت راست قرار بگیرد.Footerرا در پا صفحه ) "تایپ رایانه ای"متن   .111

  

  

  

  

 

 خروج
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 نوشته سپس در پشت زمینه متن، رنگ زرد را قرار بدهید. 24نام و نام خانوادگی خود را با اندازه   .112

 به صورت زیرخط دار باشد. "اصفهان"به صورت ضخیم و عبارت  "متفقین "متن زیر را نوشته و عبارت   .113

 ".های محلی مبدل شددرنتیجه اشغال ایران توسط قوای متفقین ، اصفهان به محل نزاع نیروی"

 ستون رسم نمایید و رنگ پشت زمینه ستون اول را آبی کنید. 3سطر و  3جدولی با   .114

 درجه بچرخانید. 91باز کنید و تصویر را  Wordیک تصویر در محیط یرنامه   .115

√( نماد Equationبا استفاده از نمادهای ریاضی )  .116
𝑎

𝑏
 را بنویسید. 

 یک خط افقی به رنگ زرد روی صفحه رسم کنید.  .117

 متن زیر را همراه با نشانه ها در سمت راست عبارات بنویسید.  .118

 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. 5x5ل یک جدو  .119

 باز کنید و روشنایی تصویر را کاهش دهید. Wordیک تصویر در برنامه   .111

 ستون تبدیل نمایید. 3صفحات را به حالت   .111

 تنظیم نمایید. A3اندازه صفحات را به اندازه    .112

 تایپ کنید.  21ی قلم سی قرار داده، سپس متن زیر را با اندازهسندی ایجاد نمایید، ساختار تایپ را روی مدل فار .113

 باشفقّت و مهربان باش )مثل خورشید(

 اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان )مثل شب(

 وقتی عصبانی شدی خاموش باش )مثل مرگ( 

 متواضع باش و کبر نداشته باش )مثل خاک(

 خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش )مثل آینه( اگر می

 الف( رنگ قلم سطر اول را به رنگ قرمز تغییر دهید. 

 درصد ایجاد کنید.  11پوینت و شفافیت  25ی ای از نوع درخشندگی به رنگ زرد با اندازهب( اطراف متن سطر دوم جلوه

 فش ایجاد کنید. ای به دلخواه با رنگ بنج( اطراف سطر سوم حاشیه

 با رنگ آبی نمایش دهید.  Dot-dash Underlineدار از نوع د( سطر چهارم را به صورت زیرخط

 ی آن را به رنگ سبز تغییر دهید. هـ( سطر آخر را به صورت ضخیم نمایش دهید و رنگ زمینه

ی خود قرار دهید و ی صفحهزمینهبه صورت خوابیده باز کنید، بافتی به دلخواه روی پس A4ی یک سند با اندازه .114

 های خواسته شده ترسیم کنید. جدول زیر را با ویژگی

 باشد.  wordالف( عرض و ارتفاع جدول متناسب با پنجره 

 ب( سطر اول جدول به رنگ سبز و قلم آن به صورت ضخیم نمایش داده شود. 

 های بیرونی جدول را به رنگ نارنجی نمایش دهید. های درون جدول را به رنگ آبی و حاشیهج( حاشیه

 فرمول شیمیایی نام ماده
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 O2H آب 

 OH5H2C اتانول 

 

 81تصویری را به دلخواه در سند درج کنید به طوریکه روشنایی تصویر یک سند به صورت خوابیده ایجاد کنید،  .115

دهید، روی تصویر متن خواسته را  Glow Edgesای هنری از نوع باشد، به تصویر جلوه درصد 51درصد و کنتراست آن 

 نمایش داده شود.  Drop Capتایپ کنید به طوریکه حرف اول متن به صورت 

 « فردوسی»ها بکشی. دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج

در باالی « ایتایپ رایانه»ای با عنوان ایجاد نمایید، به طوری که در صفحات فرد سرصفحه A4ی سه صفحه .116

در صفحات زوج  در سمت چپ به صورت پاصفحه نمایش داده شود، سه  «اشکال هندسی»صفحه و سمت راست و عنوان 

در  Shapesنید، سند خود را با نام ها را بایک طیف به دلخواه پر کشکل به دلخواه در صفحه دوم درج کنید، و داخل آن

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. پوشه

در سند  155ی قلم با اندازه« آزمون عملی » ی محو شده به رنگ آبی و به صورت مورب با عنوان یک پس زمینه .117

یف پر شده باشد و به کادر ایجاد شده خود درج کنید، کادری متنی در صفحه ترسیم کنید به طوریکه درون کادر با یک ط

5دهید سپس فرمول Bevelای از نوع جلوه
11
=

1
2

به صورت الگو در پوشه  Testرا درون کادر تایپ کنید، فایل خود را با نام 

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

نمایید، ساختار تایپ را روی مدل فارسی قرار  ای با نام و فامیل خود روی میزکار ایجاددر پوشه Textسندی با نام  .118

 تایپ کنید.  19ی قلم داده، سپس متن زیر را با اندازه

 بخشد. ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت، میبخشنده .119

 را به صورت ضخیم و منعکس شده نمایش دهید. « مردم»ی الف( کلمه .121

 و با دو رنگ قرمز و بنفش پُر کنید.  Radialرا با یک طیف از نوع « قدرت»ی کلمه ب( .121

ی پوینت درج کنید به طوری که فاصله 15به رنگ سبز با ضخامت  Artای از نوع ج( اطراف صفحه حاشیه .122

 پوینت باشد.  11های کاغذ از هر طرف ی درج شده تا لبهحاشیه

ی خود قرار دهید ی صفحهزمینهسبه صورت خوابیده ایجاد کرده، بافتی به دلخواه روی پ A4ی یک سند با اندازه .123

ای با نام و فامیل به صورت الگو در پوشه Docهای خواسته شده ترسیم کرده و سند خود را با نام و جدول زیر را با ویژگی

 خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

 الف( عرض و ارتفاع جدول متناسب با محتویات جدول باشد. 

 گ سبز باشد. های بیرونی جدول به رنب( حاشیه

 لیست فراگیران 

ف
ردی

 کدملی  نام پدر  خانوادگی نام نام  

1     

2     
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درج کنید شکل تصویر خود  8cmبه صورت افقی ایجاد نماییدو در صفحه خود یک تصویر با پهنای  A5یک سند  .124

پوینت گذاشته و رنگ حاشیه را به بنفش تغییر  15ی اطراف تصویر را روی را به دلخواه تغییر دهید ضخامت حاشیه

ایجاد نمایید سند خود را با نام  www.yahoo.comبه سایت « اینجا کلیک کنید» دهید.روی تصویر یک لینک با عنوان 

PIC ای با نام خود ذخیره نمایید.روی میزکار در پوشه 

در باالی « ایتایپ رایانه»ای با عنوان ایجاد نمایید، به طوری که در صفحات فرد سرصفحه A4ی سه صفحه .125

صفحه و سمت راست و عنوان 

در صفحات زوج  «اشکال هندسی»

در پایین صفحه و در سمت چپ 

به صورت پاصفحه نمایش داده 

شود، سه شکل به دلخواه در 

صفحه دوم درج کنید، اشکال را 

ها را و داخل آنبندی کرده گروه

بایک طیف به دلخواه پر کنید، 

در  Shapesسند خود را با نام 

ای با نام و فامیل خود روی پوشه

 میزکار ذخیره نمایید. 

ی محو شده یک پس زمینه .126

به رنگ آبی و به صورت مورب با 

ی قلم با اندازه« آزمون عملی » عنوان 

در سند خود ایجاد کردهسطح  155

ی کاغذ باشد، پر کنیدیک کادر متنی در صفحه ایجاد کرده و نام و فامیل یک طیف دورنگ که از گوشه کاغذ خود را با

به صورت الگو در پوشه ای با نام و فامیل خود روی  Testخود را به صورت هنری در آن تایپ کنید ، فایل خود را با نام 

 میزکار ذخیره نمایید. 

ا با یک بافت پرکرده و متن داخل آن را به روش ستون بندی تایپ کنید، شکل زیر را ترسیم نموده، داخل شکل ر .127

پوینت باشد، 12های کاغذ از هر چهار طرف ی حاشیه تا لبهدرج کنید به طوریکه فاصله Artای از نوع اطراف صحفه حاشیه

ه هنگام باز کردن مجدد سند ای با نام و فامیل خود روی میزکار طوری ذخیره کنید کدر پوشه Textفایل خود را با نام 

 رمز خواسته شود. 

ف کنید، اطراشکل زیر را ترسیم نموده، داخل شکل را با یک بافت پرکرده و متن داخل آن را به روش ستون بندی تایپ 

پوینت باشد، فایل 12های کاغذ از هر چهار طرف ی حاشیه تا لبهدرج کنید به طوریکه فاصله Artای از نوع صحفه حاشیه

ای با نام و فامیل خود روی میزکار طوری ذخیره کنید که هنگام باز کردن مجدد سند رمز در پوشه Textخود را با نام 

 خواسته شود. 

 

 

 جویندتسبیح کنان لقای او می  گویندای حق میذرات جهان ثن

پویندبا ذکر فصیح راه او می  ان پنداریمشما کوردالن خامش

  

 

 جویندتسبیح کنان لقای او می  گویندذرات جهان ثنای حق می

پویندبا ذکر فصیح راه او می  ان پنداریمشما کوردالن خامش

  

http://www.yahoo.com/
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ای با نام و فامیل خود روی میزکار ایجاد نمایید، ساختار تایپ را روی مدل فارسی قرار در پوشه Textسندی با نام  .128

 تایپ کنید.  19ی قلم داده، سپس متن زیر را با اندازه

 بخشد. ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت، میبخشنده .129

 را به صورت ضخیم و منعکس شده نمایش دهید. « مردم»ی الف( کلمه .131

 و با دو رنگ قرمز و بنفش پُر کنید.  Radialرا با یک طیف از نوع « قدرت»ی کلمه (ب .131

ی پوینت درج کنید به طوری که فاصله 15به رنگ سبز با ضخامت  Artای از نوع د( اطراف صفحه حاشیه .132

 پوینت باشد.  11های کاغذ از هر طرف ی درج شده تا لبهحاشیه

ی خود قرار دهید ی صفحهزمینهت خوابیده ایجاد کرده، بافتی به دلخواه روی پسبه صور A4ی یک سند با اندازه .133

ای با نام و فامیل به صورت الگو در پوشه Docهای خواسته شده ترسیم کرده و سند خود را با نام و جدول زیر را با ویژگی

 خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

 جدول باشد.  الف( عرض و ارتفاع جدول متناسب با محتویات .134

 های بیرونی جدول به رنگ سبز باشد. ب( حاشیه .135

 لیست فراگیران 

ف
ردی

 کدملی  نام پدر  خانوادگی نام نام  

1     

2     

درج کنید شکل تصویر خود  8cmو در صفحه خود یک تصویر با پهنای  به صورت افقی ایجاد نمایید A5یک سند  .136

 پوینت گذاشته و رنگ حاشیه را به بنفش تغییر دهید. 15ی اطراف تصویر را روی را به دلخواه تغییر دهید ضخامت حاشیه

 PICایجاد نمایید سند خود را با نام  www.yahoo.comبه سایت « اینجا کلیک کنید» روی تصویر یک لینک با عنوان 

 ای با نام خود ذخیره نمایید.روی میزکار در پوشه

در باالی « ایتایپ رایانه»ای با عنوان ایجاد نمایید، به طوری که در صفحات فرد سرصفحه A4ی سه صفحه .137

به صورت پاصفحه  در صفحات زوج در پایین صفحه و در سمت چپ «اشکال هندسی»صفحه و سمت راست و عنوان 

ها را بایک طیف به بندی کرده و داخل آننمایش داده شود، سه شکل به دلخواه در صفحه دوم درج کنید، اشکال را گروه

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. در پوشه Shapesدلخواه پر کنید، سند خود را با نام 

در سند  155ی قلم با اندازه« آزمون عملی » ه صورت مورب با عنوان ی محو شده به رنگ آبی و بیک پس زمینه .138

یک کادر متنی در صفحه ایجاد  ی کاغذ باشد، پر کنیدسطح کاغذ خود را با یک طیف دورنگ که از گوشه خود ایجاد کرده

ت الگو در پوشه ای با نام و به صور Testکرده و نام و فامیل خود را به صورت هنری در آن تایپ کنید ، فایل خود را با نام 

 فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

شکل زیر را ترسیم نموده، داخل شکل را با یک بافت پرکرده و متن داخل آن را به روش ستون بندی تایپ کنید،  .139

پوینت باشد، 12 های کاغذ از هر چهار طرفی حاشیه تا لبهدرج کنید به طوریکه فاصله Artای از نوع اطراف صحفه حاشیه

http://www.yahoo.com/
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ای با نام و فامیل خود روی میزکار طوری ذخیره کنید که هنگام باز کردن مجدد سند در پوشه Textفایل خود را با نام 

 رمز خواسته شود. 

ای با نام و فامیل خود در پوشه Testیک  ترکیب پستی با سه رکورد برای متن زیر ایجاد نمایید، فایل خود با نام  .141

 ای ذخیره نمایید که هنگام بازکردن مجدد آن رمز ورود بخواهد. روی میزکار به گونه

 با سالم ؛

با کدملی « Father’s Name»فرزند « First_Name« »Last_Name»، آقا/خانم  رسانداحتراماً به استحضار می

«Number  »باشد.ی کارودانش میمشغول به تحصیل در شاخه 

ای با نام و فامیل خود روی میزکار ایجاد نمایید، ساختار تایپ را روی مدل فارسی قرار در پوشه Textسندی با نام  .141

 تایپ کنید.  19ی قلم داده، سپس متن زیر را با اندازه

 بخشد. ین مردم کسی است که در هنگام قدرت، میتربخشنده

 را به صورت ضخیم و منعکس شده نمایش دهید. « مردم»ی الف( کلمه

 و با دو رنگ قرمز و بنفش پُر کنید.  Radialرا با یک طیف از نوع « قدرت»ی کلمه ب(

ی درج ی حاشیهپوینت درج کنید به طوری که فاصله 15به رنگ سبز با ضخامت  Artای از نوع د( اطراف صفحه حاشیه

 پوینت باشد.  11های کاغذ از هر طرف شده تا لبه

ی خود قرار دهید ی صفحهزمینهبه صورت خوابیده ایجاد کرده، بافتی به دلخواه روی پس A4ی یک سند با اندازه .142

های خواسته و جدول زیر را با ویژگی

ترسیم کرده و سند خود را با نام شده 

Doc ای با نام به صورت الگو در پوشه

و فامیل خود روی میزکار ذخیره 

 نمایید. 

الف( عرض و ارتفاع جدول متناسب با 

 محتویات جدول باشد. 

های بیرونی جدول به رنگ ب( حاشیه

 سبز باشد. 

 لیست فراگیران 

ف
ردی

 کدملی  نام پدر  خانوادگی نام نام  

1     

2     

درج کنید شکل تصویر خود  8cmو در صفحه خود یک تصویر با پهنای  به صورت افقی ایجاد نمایید A5یک سند  .143

 پوینت گذاشته و رنگ حاشیه را به بنفش تغییر دهید. 15ی اطراف تصویر را روی را به دلخواه تغییر دهید ضخامت حاشیه

 

 جویندتسبیح کنان لقای او می  گویندذرات جهان ثنای حق می

پویندبا ذکر فصیح راه او می  ان پنداریمشما کوردالن خامش
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 PICایجاد نمایید سند خود را با نام  www.yahoo.comبه سایت « اینجا کلیک کنید» روی تصویر یک لینک با عنوان 

 ای با نام خود ذخیره نمایید.روی میزکار در پوشه

در باالی « ایتایپ رایانه»ای با عنوان ایجاد نمایید، به طوری که در صفحات فرد سرصفحه A4ی سه صفحه .144

در صفحات زوج در پایین صفحه و در سمت چپ به صورت پاصفحه  «اشکال هندسی»صفحه و سمت راست و عنوان 

ها را بایک طیف به و داخل آنبندی کرده نمایش داده شود، سه شکل به دلخواه در صفحه دوم درج کنید، اشکال را گروه

 ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. در پوشه Shapesدلخواه پر کنید، سند خود را با نام 

در سند  155ی قلم با اندازه« آزمون عملی » ی محو شده به رنگ آبی و به صورت مورب با عنوان یک پس زمینه .145

یک کادر متنی در صفحه ایجاد  ی کاغذ باشد، پر کنیدا یک طیف دورنگ که از گوشهسطح کاغذ خود را ب خود ایجاد کرده

به صورت الگو در پوشه ای با نام و  Testکرده و نام و فامیل خود را به صورت هنری در آن تایپ کنید ، فایل خود را با نام 

 فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

را با یک بافت پرکرده و متن داخل آن را به روش ستون بندی تایپ کنید،  شکل زیر را ترسیم نموده، داخل شکل .146

پوینت باشد، 12های کاغذ از هر چهار طرف ی حاشیه تا لبهدرج کنید به طوریکه فاصله Artای از نوع اطراف صحفه حاشیه

که هنگام باز کردن مجدد سند  ای با نام و فامیل خود روی میزکار طوری ذخیره کنیددر پوشه Textفایل خود را با نام 

 رمز خواسته شود. 

ای با نام و فامیل خود در پوشه Testیک  ترکیب پستی با سه رکورد برای متن زیر ایجاد نمایید، فایل خود با نام  .147

 ای ذخیره نمایید که هنگام بازکردن مجدد آن رمز ورود بخواهد. روی میزکار به گونه

 با سالم ؛

با کدملی « Father’s Name»فرزند « First_Name« »Last_Name»، آقا/خانم  رسانداحتراماً به استحضار می

«Number  »باشد.دانش میی کارومشغول به تحصیل در شاخه 

تایپ کرده و آن را در دو سطر کپی کنید، فایل خود را با نام  B Nazaninو نوع قلم  19متن زیر را با اندازه قلم   .148

Doc ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره کنید. در پوشه 

فرمودند: هرکس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین  )س(حضرت فاطمه  .149

  نماید.ها و برکات خود را برای او مقدر میمصلحت

الف( پاراگراف اول دارای رنگ 

 حضرت»ی آبی باشد و به کلمه

ای از نوع جلوه« )س(فاطمه

درخشندگی به رنگ نارنجی 

 هدهید به طوریکه شفافیت جلو

 باشد.  45%

ب( در پاراگراف دوم، یک 

تورفتگی اختصاصی ایجاد کنید 

به طوریکه خط اول پاراگراف 

 

 جویندتسبیح کنان لقای او می  گویندذرات جهان ثنای حق می

پویندبا ذکر فصیح راه او می  ان پنداریمشما کوردالن خامش

  

http://www.yahoo.com/
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ای به رنگ بنفش درج کنید. متن سانتی متر به سمت جلو حرکت کند، و در اطراف پاراگراف حاشیه 6ی به  اندازه

 باشد.  %71ی پوینت و اندازه 11ی ای از نوع انعکاسی با فاصلهپاراگراف دارای جلوه

ای با نام و روی میزکار در پوشه Tableجدول زیر را با مشخصات خواسته شده درج کنید و سند خود را با نام  .151

 فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

 و به صورت خوابیده یا افقی باشد.  A4الف( اندازه کاغذ 

 آن سبز باشد.  های درونیهای بیرونی جدول به رنگ قرمز و حاشیهب( حاشیه

 باشد.  14های آن ی قلم متنهای جدول وسط چین و اندازهج( خانه

 ی )مجموع کل شهریه( به رنگ نارنجی باشد.د( سطر اول جدول به رنگ آبی و خانه

ف
ردی

 شهریه)تومان( شماره موبایل خانوادگی نام نام 

1 

 2 

3 

  مجموع کل شهریه 

به رنگ بنفش و « آزمون عملی»ایجاد نموده، یک پس زمینه محو شده با عنوان  A5ی کاغذ سه صفحه با اندازه .151

های دلخواه باشند، یک با رنگ  Cornerپوینت به صورت مورب در سند درج کنید، صفحات دارای طیف از نوع  123اندازه 

پوینت باشد و یک  11مت ی دوم ترسیم کنید به طوریکه خطوط اطراف کادر به رنگ سبز با ضخاکادر متنی در صفحه

درج کنید تا با کلیک بر روی « Cنمایش درایو»( با عنوان Hyperlinkبعدی به کادر داده و درون آن یک لینک )ی سهجلوه

ای با نام و فامیل خود روی به صورت الگو در پوشه Testنمایش داده شود، سپس سند خود را با نام  Cآن محتویات درایو

 . میزکار ذخیره کنید

شکل زیر را ترسیم نموده، داخل شکل را با یک بافت پرکرده و متن داخل آن را به روش ستون بندی   .152

های کاغذ از هر چهار ی حاشیه تا لبهدرج کنید به طوریکه فاصله Artای از نوع تایپ کنید، اطراف صحفه حاشیه

ای با نام و فامیل خود روی میزکار طوری ذخیره کنید که در پوشه Textپوینت باشد، فایل خود را با نام 12طرف 

 هنگام باز کردن مجدد سند رمز خواسته شود
 

 

ایجاد  Cدر درایو  Docیک سند با نام  .153

و متن زیر را با ویژگیهای  نمره( 5/1)نمایید

 5/1)خواسته شده در سه سطر کپی کنید 

 نمایید .  نمره(

 

 جویندتسبیح کنان لقای او می  گویندذرات جهان ثنای حق می

پویندبا ذکر فصیح راه او می  ما کوردالن خامشان پنداریم
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 فرمودند : پیش از آنکه عزم کاری کنی مشورت کن و پیش از آنکه قدم در کاری گذاری بیندیش.  )ع(امام علی  .154

 نمره( 2)باشد.  1/5cmو تورفتگی سمت راست  1cmتورفتگی سمت چپ  الف( .155

و زیر خط دار از نمره(5/1)، رنگ قلم آبی نمره(5/1)17و اندازه ی قلم  نمرهB Zar(5/1)متن با نوع قلم  ب ( .156

 باشد.  نمره( 5/1)با رنگ قرمز Thick Underlineنوع

به صورت برجسته « بیندیش » ی و کلمه نمره( 2)در متن به صورت سایه دار بوده« مشورت » ی کلمه ج( .157

 .  نمره( 2)باشد

( با عنوان Bookmarkو دارای عالمت مخفی) نمره( 1)د(  سطر دوم راست چین بوده ، رنگ زمینه متن زرد .158

 نمره(. 2)باشد« سطر دوم»

 . نمره(2)جایگزین نمایید « قبل » را با کلمه ی « پیش» با استفاده از ابزار مناسب کلمه ی  و( .159

سپس جدول زیر را با مشخصات خواسته شده  نمره(5/1)یدو خوابیده تنظیم نمای A4ابتدا کاغذ خود را به صورت  .161

 . نمره(1)ترسیم کرده و فایل خود را روی میزکار در پوشه ای با نام و فامیل خود ذخیره نمایید

و حاشیه های درونی جدول  نمره(2)حاشیه های بیرونی جدول به صورت ضخیم و با رنگ نارنجی تیره بوده الف( .161

  نمره(.2)چین باشدنقطهبه رنگ قرمز و به صورت 

 .  نمره(1)و به صورت تراز وسط باشند 14و با اندازه ی  نمرهB Titr (5/1)ب( نوشته های درون جدول با نوع قلم  .162

 .  نمره(2)و به رنگ زرد باشد Dk Gridسطر سوم جدول دارای رنگ به دلخواه و هاشور خورده از نوع  ج( .163

 نمره(2)، ستون چهارم و نوشتن متن آن نمره(1)ستون اول  نمره(،2)نوشتن متن سطر اول .164

 

ف 
ردی

 

 تعداد کاال  نام کاال
 قیمت پایه 

 قیمت کل 
 %5با تخفیف 

1     

2     

3     

 نمره(2)درج کنید  8cmو در صفحه خود یک تصویر با پهنای  نمره( 2)به صورت افقی ایجاد نمایید A5یک سند  .165

پوینت گذاشته و رنگ حاشیه 3ی اطراف تصویر را روی ضخامت حاشیه نمره( 2)شکل تصویر خود را به دلخواه تغییر دهید 

و  نمره(2)اعمال کرده  Convexبه تصویر خود جلوه ای شیب دار یا عمق دار از نوع   نمره(2)  را به بنفش تغییر دهید.

سند خود را با  نمره(. 3)ایجاد نمایید  www.yahoo.comبه سایت « اینجا کلیک کنید» روی تصویر یک لینک با عنوان 

  نمره(2)ای با نام خود ذخیره نمایید. روی میزکار در پوشه PICنام 

در  155با اندازه ی قلم « آزمون عملی » یک پس زمینه ی محو شده به رنگ آبی و به صورت مورب با عنوان  .166

 نمایشنمره(، 3)ی کاغذ باشد، پر کنیدسطح کاغذ خود را با یک طیف دورنگ که از گوشهنمره(  6)سند خود ایجاد کرده

به صورت الگو در پوشه ای با نام و فامیل خود  Testفایل خود را با نام  نمره(2) خطی گذاشتهسند خود را روی حالت برون

 .  نمره( 4)روی میزکار ذخیره نمایید

http://www.yahoo.com/
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، حاشیه های سمت راست ، چپ ، باال و پایین کاغذ خود  نمره(1)به صورت خوابیده درج نمایید  A5پنج صفحه  .167

و  نمرهBanded (3 )ای( از نوع ای با عنوان )تایپ رایانهدر صفحات فرد سرصفحهنمره( 2)تی متر قرار داده سان 2را روی 

درج کنید، در صفحات فرد شماره  نمره(2)ی سمت چپ ای با عنوان )آموزش تایپ( در گوشهدر صفحات زوج پاصفحه

 ی کاغذ سمت راست از نوعاره صفحه در حاشیهو در صفحات زوج شم نمره(2)صفحه در پایین صفحه و در وسط باشد 

Arrow  نمره(.2)، سند خود را به صورت الگو در پوشه ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید نمره(3)باشد 

ای با نام و در پوشه Test، فایل خود با نام نمره( 11)یک  ترکیب پستی با سه رکورد برای متن زیر ایجاد نمایید  .168

 .  نمره(4)ای ذخیره نمایید که هنگام بازکردن مجدد آن رمز ورود بخواهد یل خود روی میزکار به گونهفام

 با سالم ؛

با کدملی « Father’s Name»فرزند « First_Name« »Last_Name»، آقا/خانم  رسانداحتراماً به استحضار می

«Number  »باشد.ی کارودانش میمشغول به تحصیل در شاخه 

ای با نام و فامیل خود روی میزکار ایجاد نمایید، ساختار تایپ را روی مدل فارسی قرار در پوشه Textسندی با نام  .169

 تایپ کنید.  19ی قلم داده، سپس متن زیر را با اندازه

 بخشد. ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت، میبخشنده

 ه نمایش دهید. را به صورت ضخیم و منعکس شد« مردم»ی الف( کلمه

 و با دو رنگ قرمز و بنفش پُر کنید.  Radialرا با یک طیف از نوع « قدرت»ی کلمه ب(

 ای به رنگ آبی اطراف متن درج کنید. ج( حاشیه

ی درج ی حاشیهپوینت درج کنید به طوری که فاصله 15به رنگ سبز با ضخامت  Artای از نوع د( اطراف صفحه حاشیه

 پوینت باشد.  11کاغذ از هر طرف  هایشده تا لبه

ی خود قرار دهید ی صفحهزمینهبه صورت خوابیده ایجاد کرده، بافتی به دلخواه روی پس A4ی یک سند با اندازه .171

ای با نام و فامیل به صورت الگو در پوشه Docهای خواسته شده ترسیم کرده و سند خود را با نام و جدول زیر را با ویژگی

 زکار ذخیره نمایید. خود روی می

 الف( عرض و ارتفاع جدول متناسب با محتویات جدول باشد. 

 های بیرونی جدول به رنگ سبز باشد. ب( حاشیه

 د( سطر دوم جدول دارای یک هاشور به رنگ نارنجی باشد. 

 لیست فراگیران 

 

ف
ردی

 کدملی  نام پدر  خانوادگی نام نام  

1     

2     

درج کنید شکل تصویر خود  8cmبه صورت افقی ایجاد نماییدو در صفحه خود یک تصویر با پهنای  A5یک سند  .171

پوینت گذاشته و رنگ حاشیه را به بنفش تغییر دهید.به 3ی اطراف تصویر را روی را به دلخواه تغییر دهید ضخامت حاشیه
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اینجا کلیک » روی تصویر یک لینک با عنوان  اعمال کرده و Convexتصویر خود جلوه ای شیب دار یا عمق دار از نوع 

 ای با نام خود ذخیره نمایید.روی میزکار در پوشه PICایجاد نمایید سند خود را با نام  www.yahoo.comبه سایت « کنید

ایجاد  A4ی سه صفحه .172

نمایید، به طوری که در صفحات 

تایپ »ای با عنوان فرد سرصفحه

در باالی صفحه و سمت « ایرایانه

 «اشکال هندسی»راست و عنوان 

در صفحات زوج در پایین صفحه و 

در سمت چپ به صورت پاصفحه 

نمایش داده شود، سه شکل به 

دلخواه در صفحه دوم درج کنید، 

ای با نام و در پوشه Shapesها را بایک طیف به دلخواه پر کنید، سند خود را با نام و داخل آنبندی کرده اشکال را گروه

 فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

ها را با یکدیگر ( در سند خود درج نمایید، آنBasic Shapes , Flowchart, Calloutsهای )سه شکل از نوع .173

ی بیرونی با رنگ سبز اشکال دارای سایه و ضخیم با رنگ قرمز باشد، Dashاز نوع  هابندی نموده، خطوط اطراف شکلگروه

درج نمایید به طوریکه با کلیک بر روی آن « نمایش عکس»و درون یکی از اشکال به دلخواه یک لینک داخلی با عنوان 

 باز شود.  Sample Picturesی پوشه

در سند  155ی قلم با اندازه« آزمون عملی » مورب با عنوان ی محو شده به رنگ آبی و به صورت یک پس زمینه .174

ی کاغذ باشد، پر کنیدیک کادر متنی در صفحه ایجاد خود ایجاد کردهسطح کاغذ خود را با یک طیف دورنگ که از گوشه

پوشه ای با نام و  به صورت الگو در Testکرده و نام و فامیل خود را به صورت هنری در آن تایپ کنید ، فایل خود را با نام 

 فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

شکل زیر را ترسیم نموده، داخل شکل را با یک بافت پرکرده و متن داخل آن را به روش ستون بندی تایپ کنید،  .175

باشد، پوینت 12های کاغذ از هر چهار طرف ی حاشیه تا لبهدرج کنید به طوریکه فاصله Artای از نوع اطراف صحفه حاشیه

ای با نام و فامیل خود روی میزکار طوری ذخیره کنید که هنگام باز کردن مجدد سند در پوشه Textفایل خود را با نام 

 رمز خواسته شود. 

ای با نام و فامیل خود روی در پوشه Testیک  ترکیب پستی با سه رکورد برای متن زیر ایجاد نمایید، فایل خود با نام 

 ای ذخیره نمایید که هنگام بازکردن مجدد آن رمز ورود بخواهد. میزکار به گونه

 با سالم ؛

با کدملی « Father’s Name»فرزند « First_Name« »Last_Name»، آقا/خانم  رسانداحتراماً به استحضار می

«Number  »باشد.ی کارودانش میمشغول به تحصیل در شاخه 

ای با نام و فامیل خود روی میزکار ایجاد نمایید، ساختار تایپ را روی مدل فارسی قرار در پوشه Textسندی با نام  .176

 تایپ کنید.  19ی قلم داده، سپس متن زیر را با اندازه

 بخشد. ن مردم کسی است که در هنگام قدرت، میتریبخشنده

 

 جویندتسبیح کنان لقای او می  گویندذرات جهان ثنای حق می

پویندبا ذکر فصیح راه او می  ما کوردالن خامشان پنداریم
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 را به صورت ضخیم و منعکس شده نمایش دهید. « مردم»ی الف( کلمه

 و با دو رنگ قرمز و بنفش پُر کنید.  Radialرا با یک طیف از نوع « قدرت»ی کلمه ب(

 ای به رنگ آبی اطراف متن درج کنید. ج( حاشیه

ی درج ی حاشیهپوینت درج کنید به طوری که فاصله 15به رنگ سبز با ضخامت  Art ای از نوعد( اطراف صفحه حاشیه

 پوینت باشد.  11های کاغذ از هر طرف شده تا لبه

ی خود قرار دهید ی صفحهزمینهبه صورت خوابیده ایجاد کرده، بافتی به دلخواه روی پس A4ی یک سند با اندازه .177

ای با نام و فامیل به صورت الگو در پوشه Docشده ترسیم کرده و سند خود را با نام های خواسته و جدول زیر را با ویژگی

 خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

 الف( عرض و ارتفاع جدول متناسب با محتویات جدول باشد. 

 های بیرونی جدول به رنگ سبز باشد. ب( حاشیه

 د( سطر دوم جدول دارای یک هاشور به رنگ نارنجی باشد. 

 لیست فراگیران 

 

ف
ردی

 کدملی  نام پدر  خانوادگی نام نام  

1     

2     

درج کنید شکل تصویر خود  8cmبه صورت افقی ایجاد نماییدو در صفحه خود یک تصویر با پهنای  A5یک سند  .178

پوینت گذاشته و رنگ حاشیه را به بنفش تغییر دهید.به 3ی اطراف تصویر را روی را به دلخواه تغییر دهید ضخامت حاشیه

اینجا کلیک » اعمال کرده و روی تصویر یک لینک با عنوان  Convexتصویر خود جلوه ای شیب دار یا عمق دار از نوع 

 ای با نام خود ذخیره نمایید.روی میزکار در پوشه PICایجاد نمایید سند خود را با نام  www.yahoo.comبه سایت « کنید

در باالی « ایتایپ رایانه»ای با عنوان ایجاد نمایید، به طوری که در صفحات فرد سرصفحه A4ی سه صفحه .179

در صفحات زوج در پایین صفحه و در سمت چپ به صورت پاصفحه  «دسیاشکال هن»صفحه و سمت راست و عنوان 

ها را بایک طیف به بندی کرده و داخل آننمایش داده شود، سه شکل به دلخواه در صفحه دوم درج کنید، اشکال را گروه

 مایید. ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره ندر پوشه Shapesدلخواه پر کنید، سند خود را با نام 

ها را با یکدیگر ( در سند خود درج نمایید، آنBasic Shapes , Flowchart, Calloutsهای )سه شکل از نوع .181

ی بیرونی با رنگ سبز اشکال دارای سایه و ضخیم با رنگ قرمز باشد، Dashها از نوع بندی نموده، خطوط اطراف شکلگروه

درج نمایید به طوریکه با کلیک بر روی آن « نمایش عکس»لی با عنوان و درون یکی از اشکال به دلخواه یک لینک داخ

 باز شود.  Sample Picturesی پوشه

در سند  155ی قلم با اندازه« آزمون عملی » ی محو شده به رنگ آبی و به صورت مورب با عنوان یک پس زمینه .181

غذ باشد، پر کنیدیک کادر متنی در صفحه ایجاد ی کاخود ایجاد کردهسطح کاغذ خود را با یک طیف دورنگ که از گوشه

http://www.yahoo.com/


17 
 

به صورت الگو در پوشه ای با نام و  Testکرده و نام و فامیل خود را به صورت هنری در آن تایپ کنید ، فایل خود را با نام 

 فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید. 

ل آن را به روش ستون بندی تایپ کنید، شکل زیر را ترسیم نموده، داخل شکل را با یک بافت پرکرده و متن داخ .182

پوینت باشد، 12های کاغذ از هر چهار طرف ی حاشیه تا لبهدرج کنید به طوریکه فاصله Artای از نوع اطراف صحفه حاشیه

ای با نام و فامیل خود روی میزکار طوری ذخیره کنید که هنگام باز کردن مجدد سند در پوشه Textفایل خود را با نام 

 خواسته شود.  رمز

و متن زیر را با ویژگیهای خواسته شده در سه سطر کپی  نمره( 5/1)ایجاد نمایید Cدر درایو  Docیک سند با نام  .183

 نمایید .  نمره( 5/1)کنید 

 فرمودند : پیش از آنکه عزم کاری کنی مشورت کن و پیش از آنکه قدم در کاری گذاری بیندیش.  )ع(امام علی 

 نمره( 2)باشد.  1/5cmو تورفتگی سمت راست  1cmتورفتگی سمت چپ  الف(

 Thickو زیر خط دار از نوعنمره(5/1)، رنگ قلم آبی نمره(5/1)17و اندازه ی قلم  نمرهB Zar(5/1)متن با نوع قلم  ب (

nderline باشد.  نمره( 5/1)با رنگ قرمز 

 .  نمره( 2)به صورت برجسته باشد« بیندیش » ی و کلمه نمره( 2)بوده در متن به صورت سایه دار« مشورت » ی کلمه ج(

« سطر دوم»( با عنوان Bookmarkو دارای عالمت مخفی) نمره( 1)د(  سطر دوم راست چین بوده ، رنگ زمینه متن زرد

 نمره(. 2)باشد

 . نمره(2)ایید جایگزین نم« قبل » را با کلمه ی « پیش» با استفاده از ابزار مناسب کلمه ی  و(

سپس جدول زیر را با مشخصات خواسته شده  نمره(5/1)و خوابیده تنظیم نمایید A4ابتدا کاغذ خود را به صورت  .184

 . نمره(1)ترسیم کرده و فایل خود را روی میزکار در پوشه ای با نام و فامیل خود ذخیره نمایید

و حاشیه های درونی جدول به رنگ  نمره(2)نارنجی تیره بودهحاشیه های بیرونی جدول به صورت ضخیم و با رنگ  الف(

  نمره(.2)چین باشدقرمز و به صورت نقطه

 .  نمره(1)و به صورت تراز وسط باشند 14و با اندازه ی  نمرهB Titr (5/1)ب( نوشته های درون جدول با نوع قلم 

 .  نمره(2)و به رنگ زرد باشد Dk Gridسطر سوم جدول دارای رنگ به دلخواه و هاشور خورده از نوع  ج(

 نمره(2)، ستون چهارم و نوشتن متن آن نمره(1)ستون اول  نمره(،2)نوشتن متن سطر اول

 

ف 
ردی

 

 تعداد کاال  نام کاال
 قیمت پایه 

 قیمت کل 
 %5با تخفیف 

1     

2     

3     

 نمره(2)درج کنید  8cmو در صفحه خود یک تصویر با پهنای  نمره( 2)به صورت افقی ایجاد نمایید A5یک سند  .185

پوینت گذاشته و رنگ حاشیه 3ی اطراف تصویر را روی ضخامت حاشیه نمره( 2)شکل تصویر خود را به دلخواه تغییر دهید 
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و  نمره(2)اعمال کرده  Convexبه تصویر خود جلوه ای شیب دار یا عمق دار از نوع   نمره(2)  را به بنفش تغییر دهید.

سند خود را با  نمره(. 3)ایجاد نمایید  www.yahoo.comبه سایت « اینجا کلیک کنید» روی تصویر یک لینک با عنوان 

  نمره(2)ای با نام خود ذخیره نمایید. روی میزکار در پوشه PICنام 

در  155با اندازه ی قلم « آزمون عملی » یک پس زمینه ی محو شده به رنگ آبی و به صورت مورب با عنوان  .186

نمایش نمره(، 3)ی کاغذ باشد، پر کنیدبا یک طیف دورنگ که از گوشهسطح کاغذ خود را نمره(  6)سند خود ایجاد کرده

به صورت الگو در پوشه ای با نام و فامیل خود  Testفایل خود را با نام  نمره(2) خطی گذاشتهسند خود را روی حالت برون

 .  نمره( 4)روی میزکار ذخیره نمایید

، حاشیه های سمت راست ، چپ ، باال و پایین کاغذ خود  نمره(1)به صورت خوابیده درج نمایید  A5پنج صفحه  .187

و  نمرهBanded (3 )ای( از نوع ای با عنوان )تایپ رایانهدر صفحات فرد سرصفحهنمره( 2)سانتی متر قرار داده  2را روی 

ماره درج کنید، در صفحات فرد ش نمره(2)ی سمت چپ ای با عنوان )آموزش تایپ( در گوشهدر صفحات زوج پاصفحه

 ی کاغذ سمت راست از نوعو در صفحات زوج شماره صفحه در حاشیه نمره(2)صفحه در پایین صفحه و در وسط باشد 

Arrow  نمره(.2)، سند خود را به صورت الگو در پوشه ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید نمره(3)باشد 

ای با نام و در پوشه Test، فایل خود با نام نمره( 11)نمایید  یک  ترکیب پستی با سه رکورد برای متن زیر ایجاد .188

 .  نمره(4)ای ذخیره نمایید که هنگام بازکردن مجدد آن رمز ورود بخواهد فامیل خود روی میزکار به گونه

 با سالم ؛

با کدملی « Father’s Name»فرزند « First_Name« »Last_Name»، آقا/خانم  رسانداحتراماً به استحضار می

«Number  »باشد.ی کارودانش میمشغول به تحصیل در شاخه 

http://www.yahoo.com/

