
 تایپ رایانه ای آزمون درس:

 - پایه :

 گرافیکسوم  –دوم عکاسی  رشته :

 بسمه تعالی

 پرورش ا ستان اردبیل اداره کل آموز ش و

 2ناحیه -مديريت آموزش وپرورش شهرستان اردبیل

  هنرستان حضرت رسول اکرم )ص(

 صبح   11ساعت شروع:   

 30/22/  6تاریخ :     

 دقیقه  03 مدت :  

 91-92سالتحصیلی  دومدرجریان نیمسال                                                             نام و نام خانوادگی:

 

 بارم سواالت

 نمره( 1سواالت تشريحی )هر مورد 

 به چه منظوری استفاده می شود؟   format painterاز ابزار  .1

 منظور از ويرايش متن چیست؟ .2

 )قطع( چیست؟ Breakکار فرمان  .0

 ها به چه منظوری استفاده می شود؟ Themeاز  .4

 ماکرو چیست؟ .0

 نمره( 3.0سواالت جواب کوتاه )هر مورد

 نرم افزار ................. يکی ازقوی ترين  نرم افزار ها درخصوص ايجاد اسناد متنی است. .6

 برای تبديل تايپ فارسی به التین کلید های ترکیبی .............. استفاده می شود. .7

 عبارتی در سند از کیلد های ترکیبی ..............   استفاده می شود. برای جستجوی .8

 اعمال کرد. ........... قالب بندی از پیش تنظیم شده ای است که می توان آن را روی متن .2

 زمانی که عبارتی دارای غلط اماليی باشد زير آن يک خط .............. کشیده می شود. .13

 چیست؟  Mergeوظیفه دکمه  .11

 ..........برای عالمت گذاری در سند استفاده می شود.از  .12

با استفاده از ......... می توان مجموعه ای از سند هايی مانند يک نامه ،برچسب يا يک ايمیل برای تعداد زيادی  .10

 مخاطبین خود ارسال کرد.

 برای چاپ سند از کلید های ترکیبی ................. استفاده می شود. .14

 سند در قالب های ديگر از کدام دستور استفاده می شود؟برای ذخیره  .10
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 نمره( 3.0سواالت تستی)هر مورد 

 تعداد صفحات سند در کدام قسمت نمايش داده می شود. .16

 Document information د(           Home Tab  ج(             Title barب(            Zoomالف( 

 جديد است؟ کدام کلید ترکیبی  برای ايجاد سند .17

  SHIFT +Cد(              CTRL+ Nج(           SHIFT+Nب(      CTRL+Cالف( 

 به چه صورت است؟  Decimal tabتراز  .18

 الف(هم ترازی راست      ب(هم ترازی چپ        ج(هم ترازی مرکز      د(هم ترازی بر اساس ممیز عدد اعشاری 

 دکمه استفاده می شود؟برای وارد کردن يک نماد در سند از کدام  .12

 Selectد(                     Findج(                Replaceب(             Symbolالف( 

 برای لغو عملیات از چه کلید ترکیبی استفاده می شود؟ .23

 CTRL++SHIFT+Zد(             CTRL+Xج(               CTRL+Zب(              CTRL+Bالف(

 صفحه به وسیله چه کلیدی انجام می شود؟ اضافه کردن شماره .21

    insert>page setupب(                        page setup>line numberالف(

 page layout>watermarkد(                                 Page layout>Break ج(  

 کاربر می تواند ..............را در يک الگو ذخیره کند. .22

 متن            ب(تنها تصاوير                ج(تنها قالب بندی ها         د(کلیه عناصر متنی وتصويریالف( تنها 

 برای حذف سبک های اعمال شده روی متن از چه دکمه ای استفاده می شود؟ .20

  Quick parts د(        Change Styleج(           Clear Formattingب(              Format painterالف(

 برای ايجاد جدول به روش ترسیم از کدام گزينه استفاده می شود؟ .24

 Delete tableد(          Convert tableج(              Insert tableب(                Draw tableالف(

 برای وارد کردن يک شکل به سند از کدام گزينه استفاده می شود؟ .20

 Insert >chartد(        Insert > Shapeج(         Insert > ClipArtب(            Insert > pictureالف(

 

 نمره 10 جمع بارم:                موفق باشید                   طراح/طراحان:


