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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
1)  

Collapse  کیکدام دهدیم شیفقط عنوان را نما و کندیم یرا مخف دیمحتواي اسالعکس 

 عمل میکند؟ Collapseزیر بر عکس  از موارد
Expand 

2)  
هاي می تواند تمام اسالید power pointپنجره  در کدام قسمت از شیکننده نما هیارا

 را مشاهده کند ؟ شیموجود نما
 Slideزبانه 

 backو  next وجود کدام یک از دکمه هاي زیر می باشد ؟ Wizard بارز پنجره هاي اتیاز خصوص  (3

 به صورت خودکار یصوت لیاجراي فا به چه منظور استفاده می شود؟ automaticallyاز دکمه   (4

 Repeat شود؟ یم مشخص کدام دستور تعداد تکرار صوت قیاز طر  (5

 گزینه الف و ج قرار داد ؟ دیاسال کی در ساخته را شیتوان اشکال پ یم نهیاز کدام گز  (6

 Pie ؟ میینما یدرصد داده ها استفاده م شیاز کدام نمودار جهت نما  (7

8)  
 شنیمیان المان به همراه جلوه کی شنیمیان جلوه براي اجراي ریهاي ز نهیاز گز کیاز کدام 

 شود؟ یاستفاده م یقبل
with previews 

9)  
 دیرا که کنسل کرده ا یکه هر عمل دهد یامکان را به شما م نیا نهیاستفاده از کدام گز

 ؟ دیده برگشت
Redo Typing 





 

 Very Tight کند. یم کیبه هم نزد اریحروف را بسفاصله  Font ........... در گروه نهیاستفاده از گز  (10

 شود یبعدي اجرا م یقیموس تا زمان پخش یفعل یقیپخش موس باعث می شود ؟ Loop until next Soundانتخاب   (11

 فایل هاي حجم کمتري دارند ppsx تاثیري در حجم آن دارد ؟ pptxو  ppsxحالت  در دو لیکردن فا رهیذخ ایآ  (12

 Design داد؟ رییرا تغ دیاسال نهیزم توان رنگ پس یکدام زبانه م با استفاده از  (13

14)  
قاب و خطوط دور تا دور مشخص  یانتخاب ریتوان براي تصو یم نهیبا استفاده از کدام گز

 نمود ؟
Picture Border 

 Speed ؟نمود میها را تنظ دیاسال ییجابجا توان سرعت یم نهیبا استفاده از کدام گز  (15

 Duration داد ؟ رییرا تغ شنیمیان توان مدت زمان یم نهیاز کدام گزبا استفاده   (16

 Slide Master ؟اعمال کرد دهایاسال تمام آرم را در کیتوان  یبا استفاده از کدام نما م  (17

18)  
 یم انجام دیاز کدام اسال یشیاجراي برنامه نما From Current Slideبا استفاده از گزینه 

 شود؟
 جاري دیاسال

 چه تغییري در اسالید بوجود می آید ؟ Slide Layoutبا انتخاب   (19
هاي  محل ... درنمودار و ،ریتصو، کادرهاي نگهدارنده ي متن

 رندیگ یمشخص شده اي قرار م

 Title only نمود ؟ جادیبا عنوان ا دیاسال کیتوان  ی................ م يبا انتخاب کدام صفحه بند  (20





 

21)  
شماره گذاري  کیرا به طور اتومات دهایاسال توان یم ریهاي ز نهیاز گز کیبا انتخاب کدام 

 ؟کرد
slide number 

22)  
 قرار دیاسال نهیرا به عنوان پشت زم ريیتصو توان یم ریهاي ز نهیاز گز کیبا انتخاب کدام 

 دارد؟
Background styles 

 Save as Type توان نوع پسوند را مشخص کرد ؟ یم  save در پنجره نهیبا کدام گز  (23

 Place holder .............. باشداز  خارج شود که یاطالق م یبه قسمت دیبدنه ي اسال  (24

 صحیح است ب و جگزینه  است؟ حیصح نهیکدام گز  دیاضافه کردن  اسال يبرا  (25

 Homeاز سربرگ  Drawing   هاي مختلف به یک اسالید از چه گزینه اي استفاده می کنیم ؟ Shapeکردن اضافه براي   (26

 گزینه هاي ب و ج صحیح است ؟ کرد انتخاب دیرا با نهیکدام گز دیبراي اضافه کردن اسال  (27

 Ctrl + M توان است استفاده کرد؟ یم ییها از چه دکمه دیبراي اضافه کردن تعداد اسال  (28

 گزینه ب و ج است؟ حیصح نهیها کدام گز دیبراي اضافه کردن تعداد اسال  (29

30)  
استفاده می  Insertکدام گزینه سربرگ  از دهایبه اسال یمتن ادداشتیبراي اضافه کردن 

 شود؟
Text Box 





 

31)  
 یرا انتخاب م نهیکدام گز دیدر اسال موضوعات متحرك به شیبراي افزودن جلوهاي نما

 ؟ میکن
Custom Animation 

 Ctrl + I از کدام کلیدها استفاده می شود؟ italicبراي انتخاب سربرگ   (32

 Home ؟ میینما یم کی(  بر کدام زبانه کل layout)  دهایاسال يانتخاب طرح بند يبرا  (33

 است حیب و ج صح نهیگز ............ دیبا اتیانتخاب نمودار و انجام عمل يبرا  (34

 complex scripts font ؟ میکن یرا انتخاب م یچه قسمت فونت از پنجره ي یبراي انتخاب نوع فونت فارس  (35

36)  
 یاستفاده م یاز چه روش cut و اجراي دستور گریسند به سند د کیاز  دیبراي انتقال اسال

 ؟ شود
 همه موارد

 View از چه منوي می توان استفاده کرد ؟ Notes Pageبراي آوردن منوي   (37

 Ctrl + N شود ؟ یاستفاده م انبریم دیکدام کل از در برنامه پاورپونت دیسند جد کی جادیبراي ا  (38

 Slides Play Across انتخاب کرد؟ دیرا با نهیباشد کدام گز داشته ادامه دهایاسال انیاجراي صوت تا پا نکهیبراي ا  (39

40)  
را از کدام سربرگ انتخاب  Background Stylesها دیاسال نهیالگوي پس زم رییبراي تغ

 می کنیم ؟
Design 

 Setup Pageگروه  Designسربرگ  ؟ میکن یم اي استفاده نهیاز چه گز دیاندازه اسال رییبراي تغ  (41





 

 Homeاز سربرگ  Text Directionگزینه  ؟ میکن یاي استفاده م نهیگز از چه دیاسال کیجهت نوشته در  رییبراي تغ  (42

 Time line .کرد ............. استفاده نهیتوان از گز یم شنیمیان دو نیمکث ب ای، انتها دادن ابتدا رییبراي تغ  (43

 Edit Data ؟ شود یم استفاده نمودار از کدام ابزار کیداده هاي  رییبراي تغ  (44

 Colors شود ؟ یاستفاده م نهیگز کدام از دهایرنگ اعمال شده بر روي اسال رییبراي تغ  (45

 Change Shape شود ؟ یاستفاده م نهینوع نمودار از کدام گز رییتغ يبرا  (46

47)  
 یاستفاده م ریز نهیدلخواه از کدام گز ژهیو سرعت حرکت و اعمال جلوه هاي میبراي تنظ

 ؟ میکن
Custom Animation 

 No Transition شود ؟ یاستفاده م نهیگز از کدام دیبراي حذف گذر اعمال شده به اسال  (48

 Ctrl + M شود؟ یم استفاده نهیاز کدام گز دیجد دیبراي درج اسال  (49

 Hyperlink استفاده می شود ؟ Insertي  از کدام دستور زبانه وندیبراي درج پ  (50

 Insert ؟ میکن یبراي درج جدول از چه زبانه اي استفاده م  (51

 Action button شود ؟ یاستفاده م نهیگز از کدام دیدر اسال یاتیبراي درج دکمه هاي عمل  (52

 Audio On My PC شود ؟ یاستفاده م نهیاز کدام گز ستمیس هاي موجود دربراي درج صدا و استفاده از صدا  (53





 

 Video From File شود؟ یاستفاده م نهیگز از کدام دیدر اسال ییدئویهاي و لیبراي درج فا  (54

 همه موارد کدام روش صحیح است ؟ Insertاز سربرگ  Power Point جدول در کیبراي درج   (55

 Rectangle شود؟ یاستفاده م ریز هاي نهیاز گز کیاز کدام  لیبراي رسم مستط  (56

 Shapes ؟ میکن یم ستاره از چه دستوري استفاده کیبراي رسم   (57

 Slide Numberگزینه ي  Insertاز منوي  شود؟ یم استفاده نهیبراي شماره گذاري متن از کدام گز  (58

 Compress picture رود؟ یم کدام اصطالح به کار ریفشرده سازي تصو براي  (59

60)  
... در حالت هاي مختلف براي شکل از و ، درخششگذاري، انعکاس هیبراي گذاشتن سا

 م؟یکن یاستفاده م ریهاي ز نهیاز گز کی کدام
Shape effects 

 Group ؟ دیکن یاستفاده م دستوري از چه ریچند تصو ایبراي گروه بندي کردن دو   (61

 Hide Slide ؟شود یم استفاده از کدام دکمه دیاسال کیکردن  یبراي مخف  (62

 Slide Show ؟است کدام نهیگز نیبه مخاطب بهتر دهایاسال شیبراي نما  (63

64)  
 ی................. استفاده م نهیاز گز گریسطح د ایکادر در همان سطح  کیوارد کردن  يبرا

 .شود
Add Shape 





 

65)  
 یقرار م startدکمه  يپس از نصب در کدام گروه از برنامه ها  power pointبرنامه 

 رد؟یگ
all programs 

66)  
قرار می  Startپس از نصب در کدام گروه از برنامه هاي دکمه  Power Pointبرنامه 

 گیرد ؟
All Programs 

 drawing tools رسم شده کدام ناحیه به ابزارها اضافه می شود ؟ Shapeبعد از انتخاب   (67

68)  
اصطالحا ......... گفته می شود که این نام را می  Power Point شده در جادیهاي ا لیبه فا

 تاون در .......... مشاهده کرد. 
Presentation – نوار عنوان 

 گزینه ب و ج خارج شد ؟ Slide Show توان از حالت یم قیبه کدام طر  (69

 PPTX چیست؟ Power Point هاي لیفرض فا شیپسوند پ  (70

 pptx باشد. ی......... م...... یشینما هاي لیپسوند فا  (71

 محدودیتی ندارد کرد ؟ جادیا لیفا کیتوان داخل  یم دیتا چند اسال  (72

 Master Slide شود ؟ یم گرید دهايیدر اسال رییموجب تغ دیدر کدام اسال رییتغ  (73

 Master Slide شود ؟ یم گرید هاي دیدر اسال رییدر کدام نما موجب تغ رییتغ  (74

 Speed شود؟ یاختصاص داد شامل کدام نم شینما موجود در ايیتوان به اش یکه م ییجلوه ها  (75





 

76)  
در کدام گزینه را  Custom Animation حرکت براي افکت ها رینمودن مس نییجهت تع

 باید انتخاب کنیم ؟
Motion Paths 

 همه موارد آن تغییر می کند، چه چیزي تغییر می کند ؟ Layoutدر اسالیدي که   (77

 Normal شود؟ یم دهیپشت سر هم د کوچک هاي دیبصورت اسال دهایاسال شینما نیدر ا  (78

79)  
برنامه را انجام  شینما ریاز حالت هاي ز کیکدام  Power Pointدر بدو ورود به برنامه 

 دهد؟ یم
Normal 

 یاضیفرمول ر گردد ؟ یدرج نم ریاز موارد ز کیعموما کدام شیرنامه ارائه نمادر ب  (80

 New Slide از کدام یک از گزینه هاي زیر براي ساخت اسالید استفاده می شود؟ Insertدر سربرگ   (81

82)  
به چه منظوري استفاده می  Apply to Selected Slideدر طراحی اسالید از گزینه 

 شود؟
 شودزمانی که تم مورد نظر فقط به اسالید جاري اعمال 

 Insert ؟ دیها قرار ده دیاسال يرا رو ریصدا و تصو دیتوان یدر کدام سربرگ شما م  (83

84)  
را  شیموجود  در نما يها دیتوان تمام اسال یم power pointدر کدام قسمت از پنجره

 مشاهده نمود ؟
Slide Sorter 

85)  
می توان توضیح یا تذکري در مورد اسالید جاري  Power Point از پنجره هیدر کدام ناح

 یادداشت کرد ؟
Note Page 





 

86)  
امکان طراحی  Power Pointبرنامه  ایها دیاسال یشیاز حالت هاي نما کیدر کدام 

 داخلی اسالید وجود ندارد ؟
Slide Sorter 

 Blank ؟ ردیگ یما قرار م اریدر اخت یخال کامال دیاسال کی ریهاي ز نهیاز گز کیدر کدام   (87

 براي مخفی کردن محتواي اسالید براي چه منظوري استفاده می کنیم ؟ Collapseاز گزینه  Outlineدر نماي   (88

 Slide Show در کدامیک از گزینه هاي زیر وجود دارد ؟ custom showزیر منوي   (89

 PPTX کدام پسوند ذخیره می شود؟   Power Point شده در رهیهاي ذخ لیفا  (90

 Presentation را چه می نامند ؟  Power Point در شده جادیا لهايیفا  (91

 اعمال طرح هاي آماده به اسالیدها چیست ؟ Themesکاربرد دستورات   (92

 Normal باشد؟ یم یشینما هیداراي سه ناح یشیکدام حالت نما  (93

 Insert Chart است ؟ Power Pointدر نرم افزار  Excelي  براي درج نموداري از برنامه نهیکدام گز  (94

 Transition ؟ اشاره دارد دیبه جلوه هاي گذر اسال نهیکدام گز  (95

 Automatically After معلوم کاربرد دارد ؟ یزمان واصلف با دیخودکار اسال شرويیبراي پ ریز نهیکدام گز  (96

 شود ینم داده  شینما لیاز فا شینما شیپ Preview کدام گزینه صحیح نیست ؟  (97





 

 Word Art است؟ یکیگراف مربوط به نوشتن متن هاي نهیکدام گز  (98

 Slide Sorter می شود ؟ استفاده دهایکدام نما براي مرتب کردن اسال  (99

 همه موارد کاربرد دارد ؟ دیمتن به اسال نمودن ها به عنوان روش اضافه نهیاز گز کیکدام  (100

 براي حذف تصویر از اسالید Insert Picture  نادرست است؟ ریهاي ز نهیاز گز کیکدام  (101

 Animationگروه  Insertسربرگ  .دهد یحرکت م جدول ایشکل  کیبه  ریهاي ز ریاز مس کیکدام  (102

 Template باشد ؟ ینم دیاسال شینما ياز روش ها ریز يها نهیازگز کیکدام  (103

 Ctrl + Vو  Ctrl + C چیست ؟ Pastو   Copyکلید میانبر براي   (104

 F5 چیست ؟ Slide Show نماي دنیبراي رس انبریم دیکل  (105

 Design در کدام زبانه قرار دارد؟ Themesگروه   (106

 View براي انتخاب یک اسالید اصلی در کدام سربرگ قرار گرفته است ؟ Slide Masterگزینه   (107

 رنگ نوشتن رییتغ براي چه عملی می باشد ؟ Font Colorگزینه ي   (108

 کاربردي جزء کدام یک از نرم افزارهاي زیر می باشد ؟ Power Pointنرم افزار   (109





 

 مطلبارائه  باشد می...........  نرم افزار کی نتیپونرم افزار پاور  (110

111)  
 ها بهتر است دیاسال نیبراي کنترل بهتر ب وندش یربط داده م گریکدیبه  دهایکه اسال یهنگام

 ؟ میاستفاده کن ریاز دکمه هاي ز کیکدام  از
Action Buttons 

112)  
 Layoutمی شویم اولین اسالید به صورت کدام  Power Pointهنگامی که وارد برنامه 

 دیده می شود ؟
Title Slide 
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