
    تعالیباسمه
 اردبيل و پرورش استان ی کل آموزشاداره

 اردبيل( 2ناحيه)و پرورش  مديريت آموزش

 هنرستان رسول اکرم)ص(

 ساعت شروع:  پايه: سوم رشته : گرافيک رايانه ای درس : تايپ رايانه ای سؤاالت آزمون

 دقيقه  26:   مدت امتحان (  6: )  تعداد صفحه  -(  62تعداد سؤال : )   خانوادگی :نام و نام

 امتحان :  تاريخ نوبت خرداد ماه   صندلی : شماره
 

 نمره  سؤاالت رديف

 قرار دارد. Ribbonدر کدام زبانه  Labelsبرای ايجاد برچسب، گزينه ی  1

 Viewد(        Mailingج(          Insertب(        Homeالف( 

5/6 

 بهترين تعريف برای ادغام پستی چيست؟ 6

      ب(  ادغام کردن دو سند و تبديل به يک سند                   Emailشرکت ها به تکنولوژی  پستی الف( متصل کردن صندوق

 د( مراحل چاپ نامه ها                                                            ج( مراحل چاپ پاکت نامه    

5/6 

 برای نوشتن متن دو خطی در قالب نمودار سازمانی از چه کليدهايی استفاده می کنيد؟ 3

    Alt + Enterد(                 Shift + Enterج(                    Ctrl +Enterب(                   Enterالف( 

5/6 

 کادرهای متنی در کدام زبانه واقع شده اند؟ 4

 Viewد(                          Reviewج(                           Homeب(                 Insertالف(   

5/6 

 برای دو خط کردن خط های جدول، کدام گزينه مناسب تر است؟ 5

 Bordersد(                   Line weightج(                     Line Styleب(          Pen Colorالف( 

5/6 

 واقع است؟ Homeدر کدام زبانه  Findفرمان  2

 Styleد(                      Paragraphج(                          Editingب(                   Fontالف( 

5/6 

 يک سند از چه کليدهايی استفاده ميکنند؟ برای تايپ فارسی در 7

 Alt + Ctrlد(                    Ctrl + Shift ج(                     Alt + Ctrlب(         Alt + Shiftالف( 

5/6 

 اگر زير واژه ای خط موج دار قرمز کشيده شود، به چه معناست؟ 8

 د ( از نظر دستوری صحيح است         ج( از نظر اماليی صحيح است         الف( غلط اماليی دارد.      ب( غلط دستوری دارد.      

5/6 

 مناسب است؟ Tabبرای تايپ کردن پرسش های چهار گزينه ای کدام  9

 ميله Tabد(                           ج( تب وسط                    راست   Tabب(                چپ Tabالف(  

5/6 

 5/6 □غ         □می توان يک پيوند به سايت های وب ايجاد کرد.                                                         ص   Insertبا زبانه  .1 16

 5/6 □غ         □استفاده می شود.                    ص    Ptintدر کادر  selectionبرای چاپ بخشی از متن انتخاب شده از قسمت  .6 11

 5/6 □غ         □می تواند با ابزار می تواند تعدادی سطر و ستون رسم کند.                                    ص   Draw Tableگزينه  .3 16

 5/6 □غ         □ص  امکان تعريف سر صفحه ی مجزا برای اولين صفحه سند وجود ندارد.                                                     .4 13

 5/6 استفاده می شود. Previewبرای کوچکتر کردن متن سند از دکمه .......................... پنجره  .5 14

 5/6 يک پيوند، روی آن پيوند کليد ميان بر  .......................... را فشار دهيد. برای رفتن به سند ديگر در .2 15

 5/6 .......................... درج کند. می تواند يک يا چند  Insert columnدستور  .7 12

 5/6 برای شمارش تعداد خط های سند از  .......................... استفاده می کنيم. .8 17

 5/6 است.  ..........................  Superscriptمنظور از  .9 18

 5/6 سطر دوم کليدهای صفحه کليد  .......................... ناميده می شود. .16 19

 5/6 .......................... به وجود می آيد.  استفاده شود    Enterدر تايپ يک متن اگر از کليد  .11 66



 

  ساعت شروع: سوم پايه:  گرافيک رايانه ایرشته :  تايپ رايانه ای درس :  سؤاالت آزمون

 دقيقه  26:  مدت امتحان (   6: )    تعداد صفحه  -(  62تعداد سؤال : )   خانوادگی :نام و نام

  امتحان : تاريخ نوبت خرداد ماه   صندلی : شماره

 

 5/6 درج شماره صفحه ی جاری از زبانه ی  .......................... استفاده می شود. برای .16 61

 چگونه می توان صفحه های سند را به صورت ناپيوسته چاپ کرد؟ .13 66

 

 

1 

 در رديف اول از فايل منبع داده ها چه اطالعاتی بايد درج شوند؟ 63

 

 

 

5/6 

 چگونه می توان تصويری را جابجا کرد؟ .14 64
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 چيست؟ Shift cells upمنظور از فرمان  .15 65
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62 12. Watermark چيست؟ 
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 15                  جمع بارم                         نام طراح / طراحان:     .................................................................... نمره با حروف :   .............. نمره با عدد :

 

 


