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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
1)Decimal place عددیبرای کدام نوع فیلد قابل دسترسی بوده است ؟

2)Primary Key : الف و ج برای

کرد؟ جادیپرس و جو ا کیتوان  یم یقیاز چه طر  (3
 Query Wizardدکمه  Otherگروه  Createگ سربر

New Queryزیر گروه 

ستون یپهناشود ؟ یاستفاده م نهیکدام گز رییتغ یبرا  Field Widthاز فرمان   (4

Datasheet viewشود ؟ یم استفاده فرم یطراح جهیاز کدام دکمه جهت مشاهده نت  (5

Criteriaاستفاده می شود ؟ Query برای قرار دادن شرط در نهیاز کدام گز  (6

Formatم؟یکن یم استفاده لدیف شیبرای مشخص کردن قالب نما نهیاز کدام گز  (7

8)
برای پردازش  یکردن بانک اطالعاتجهت باز  Openاز کدام گزینه در کادر محاوره ای 

؟ شود یاستفاده م
الف و ب

Insertشود؟ یم فرم استفاده کیاز کدام منو جهت الحاق عکس به   (9

Combo Box؟شود یحالت استفاده م نیچند نیب حالت از کیاز کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط   (10





Ole object؟شود یاستفاده م ایاش وندیبرای درج و پ یژگیاز کدام و  (11

12)
به اطالعات مورد نظر و  یابیدستجهت  Accessاز کدام یک اجزای اصلی پایگاه داده 

 شود ؟ یباشند استفاده م یشده م نییتع طیشرا که دارای ییرکوردها
پرس و جو

13)
 کیورود  ایح و الو اص شینما جهت Accessاده د گاهیپا یاصل یاجزا کیاز کدام 

 شود؟ یرکورد استفاده م
فرم

Insertشود؟ یم رکورد استفاده جادیبرای ا ریاز دستورات ز کیاز کدام   (14

Sort Descendingشود؟ یم استفاده یبرای مرتب سازی نزول ریهای ز نهیاز گز کیاز کدام   (15

Viewشود؟ یم استفاده از دو نما یکیاز منوها جهت انتخاب  کیاز کدام   (16

Toolsشود؟ یاستفاده م یعاتبانک اطا های کردن پردازش داده منیکدام منو جهت ا نهیاز گز  (17

64است؟ حداکثر چند کاراکتر لدهایف یاسام  (18

Advanced filter / sortد؟یبر یروش را بکار م کدام دیگذاری کن لتریف ،لتریچند ف قیاز طر دیاگر بخواه  (19

20)
اخطار ظاهر  غامیپ لدیف کیکردن رها  یکه با خال میکن میجدول را طوری تنظ میاگر بخواه

 ؟میکن یاستفاده م مشخصه شود از کدام
Required





21)
است از چه نوع داده ای استفاده  بهتر میتأهل داشته باش تیبا نام وضع لدییف میاگر بخواه

 م؟یکن
Yes / No

22)
نوشته شود معادل کدام عملگر منطقی در ساخت  Criteria فیرد کیاگر هر دو عبارت در 

Query می باشد؟ 
AND

255فرض چند کاراکتر است؟ شیبطور پ یمتن لدیاندازه ف  (23

دیکن مشاهده عیگزارش را سر شیبا داده های نمونه قالب نمااست؟ Layout Preview مربوط به کارکرد نمای نهیگز نیا  (24

25)
باشد  یم لدهایکه شامل تمام ف یستون فرم ینوع میتوان ی... م...فرم  جادیبا استفاده از روش ا

.کرد جادیا
Auto Form: Columnar

تمامی موارد فوقباشد؟ یم رییقابل تغ متن از ییقالب بندی چه بخش ها نیبا استفاده از فرام  (26

Design viewنمود ؟ جادیا خواسته توان گزارش را بر اساس یبا استفاده از کدام روش م  (27

فیلتر کردنداده ها را محدود نمود ؟ گاهیپا اطالعات شیتوان نما یبا استفاده از کدام روش م  (28

Queryکرد ؟ هیته پرس و جو کیتوان  یم نهیبا استفاده از کدام گز  (29

30)
 یحالت قبل از مرتب شدن باز گردانده مجدول به  Recordsبا انتخاب گزینه ..... از منوی 

 شود
Remove filter / Sort





 

31)  
 افتیکاراکتر در 20از  شتریکردکه ب میتنظ نام را طوری لدیتوان ف یم کدام مشخصه، میبا تنظ

 نکند؟
Filed Size 

32)  
ارتباط داد به نحوی که  گریید جدول جدول را با کیتوان رکوردهای  یبا کدام روش م

 باشد؟ یمجموعه جدول اول ریز یجدول دوم
 چند به یک

 Accdb ؟شوند یم رهیبا چه پسوندی ذخ یعاتبانک اطال  (33

 جدول .است یدر بانک های اطالعات یبخش اصل  (34

 Detail دارد؟ نام گزارش چه ایداخل هر فرم  اتیبخش مربوط به جزئ  (35

 ب و ج نمود؟ جادیا ندکسیتوان ا ینم ریز لدهاییاز ف کیبر روی کدام   (36

 currency,text مناسب است؟ یچه فرمت الیشماره تلفن و مبلغ به ر یلدهایف   یبرا  (37

 Relation Ships .شودیاستفاده م نهیجدول ازکدام گز نیبرای ارتباط ب  (38

39)  
چه گزینه  Database tools/ Show/hide ریجداول از مس نیبه چند ب کیبرای ارتباط 

 ای را انتخاب می کنیم؟
Relationships 

 F11 شود ؟ یاستفاده م دیاز کدام کل  Navig ation تگریشدن نوار هدا یمخف ایآشکار  یبرا  (40





41)
فیلد ........ را انتخاب و دکمه  Design در نمای گرید لدیدو ف نیب لدییبرای اضافه کردن ف

کنیم......... را از نوار ابزار انتخاب می 
Insert Row –پایینی 

الف و جشود ؟ یاستفاده م روشبه فرم از کدام  Excel نمودار کیبرای اضافه کردن   (42

Homeسربرگ از  Totalsگزینه د؟یشو یم وارداز کدام گزینه  Access 2007 در یاضیبرای اعمال ر  (43

Shiftم؟یکن یم استفاده دیبرای انتخاب جدولهای مجاور از کدام کل  (44

یک فیلد کلید.دی.. هست......... ازمندین یعاتالجداول بانک اط نیارتباط ب جادیبرای ا  (45

Realtion Shipگزینه  Data Base Toolsسربرگ  شود؟ ی.. استفاده م....... نهی.. گز......دو جدول از سربرگ . نیارتباط ب جادیبرای ا(46

[ ]شود؟ یم استفادهملیاتی پرس و جوی پارامتری از چه ع جادیبرای ا  (47

Tables→Table design چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟ Create از سربرگ یجدول به روش طراح جادیبرای ا(48

Create؟شود یکدام سربرگ استفاده م از یفرم و گزارش در بانک اطالعات ایجدول و  جادیبرای ا  (49

Design→tools→primary keyم؟یکن یرا انتخاب م رییچه مس دییکل لدیف جادیبرای ا  (50

Reports؟شود یاستفاده م نهیگزارش از کدام گز جادیبرای ا  (51

Otherگروه  Createسربرگ شود؟ یم ای استفاده نهیپرس و جو از چه گز کی جادیبرای ا  (52





 

 Query ؟ میکن یاستفاده م یبخش پرس و جوی استخراج داده از چه کی جادیبرای ا  (53

 Lookup Wizard ؟ میکن یرا انتخاب م نهیاز داده ها کدام گز ستیل کی جادیا یبرا  (54

 Realtion Shipگروه  Data sheetسربرگ  ؟ میکن یاستفاده م نهیگز جدول ها از چه نیارتباط ب یرچگکپای جادیبرای ا  (55

56)  
 یم حیصح نهیداده شود کدام گز نشان داده به صورت جداگانه گاهیپا ءایکه اش نیبرای ا

 باشد؟
Object type 

 Landscapes ؟ میکن یتخاب م......... را ان نهیگز ردیقرار گ یجدول بصورت افق یکه خروج نیبرای ا  (57

58)  
، از کدام عالمت درخواست کند اجرا ، شرط ورودی را موقعکه در پرس و جو نیبرای ا

 ؟دیکن یاستفاده م
[ ] 

 گزینه الف و ب انجام داد ؟ دیکاری با چه میکن فیتعر یاصل دیرا از نوع کل لدییکه ف نیبرای ا  (59

 VALIDATION RULE شود؟ یاستفاده م تیاز کدام خاص کرد روز واردبزرگتر از همان  یخیکه نتوان تار نیبرای ا  (60

 Required شود؟ یاستفاده م ریز تیخاص رها کرد از کدام یرا خال لدیف کیکه نتوان  نیبرای ا  (61

 Openکلیک روی دکمه آفیس و گزینه  کرد؟ یط دیرا با یچه مراحل یبانک اطالعات کیبرای باز کردن   (62

 Hyperlink انتخاب کرد؟ دیرا با نهیکدام گز نترنتیا و برای وصل شدن به گریجای دبه  لدیبرای پرش ف  (63





الف و بکرد؟ دیچه کاری با دییکل لدیبه ف لدیف کی لیبرای تبد  (64

Captionم؟یکن یم استفاده تیاز کدام خاص لدهایعنوان برای ف کی فیبرای تعر  (65

د؟یکن یم نتخابا جدول کدام روش را کی(ندکسی)ا شاخ نییبرای تع  (66

را  Indexگزینه  Datasheet جدول در نمای شیبعد از نما

 Indexesانتخاب کرده و یا روی دکمه  Viewاز منوی 

واقع در نوار ابزار کلیک می کنیم

Validation Ruleدرست است؟ نهیکدام گز اطالعات به عنوان قانون جهت ورود یعبارت نییبرای تع  (67

Design view؟گرفت قرار ییدر چه نما دیفرم با کیدر طرح  رییبرای تغ  (68

Optionاستفاده می شود؟ Toolsگزینه در منوی  در برنامه اکسس از کدام ارییاخت ماتیبرای تنظ  (69

FREEZEشود؟ یاستفاده م نهیبرای ثابت کردن ستون ها از کدام گز  (70

71)
 یاستفاده م انبرییم دیاز چه کل لدیف در دیکردن مقدار جد نیگزیبرای جستجو کردن و جا

 شود؟
Ctrl + H

Reportشود؟ یاستفاده م نهیبرای چاپ اطالعات از کدام گز  (72

Captionشود؟ یاستفاده م مشخصه از کدام لدهایبرای ف یفیبرای در نظر گرفتن نام توص  (73

Memo؟ میکن یانتخاب م آن کدام مشخصه را برای لدیف کیبرای درج آدرس در   (74





 

 Ole Object کرد؟ استفاده دیبا ییها هاز چه نوع داد لدیدر ف ریصوبرای درج ت  (75

76)  
به محاسبات  اجیعددی که احت های داده و ز ..................ا فیمانند رد ییبرای درج داده ها

 م؟یکن یم استفاده ه ..............دارند از نوع داد
Number – Auto Number 

 Ctrl + Shift ؟ میکن یاستفاده م انبریم دیاز کدام کل لدیبرای درج ساعت جاری در درون ف  (77

 Criteria ؟ میکن یاستفاده م ریز نهیاز کدام گز  Queryشرط در  ای اریدرج مع یبرا  (78

 File شود ؟ یاستفاده م نهی(  از کدام گز save)  یساز رهیذخ یبرا  (79

 Table Designدکمه  Tableگروه  Createسربرگ  رود؟ یبکار م ریز نهیجدول کدام گز کیبرای ساختن   (80

 الف و ب .میکن ی. استفاده م....از .. یچاپ قالب داده به صورت گاهیپا کیداده های  یبرای سازمانده  (81

 PRIMARY KEY شود؟ یاستفاده م نهیگز از کدام کتایبه صورت  لدیچند ف برای شاخص بندی  (82

 Currency, Text است؟ مناسب یچه فرمت الیبرای شماره تلفن و مبلغ به ر  (83

84)  
 یبنا به خواسته خود آنها را طراح تواند ی... که طراح مفرم، گزارش، جدول و یبرای طراح

 شود؟ یاستفاده م روش کند از کدام
Design 

85)  
به صورت خودکار کدام  Data/ Time لدیدر ف ستمیجاری س خیبرای ظاهر شدن تار

 مشخصه باید تنظیم شود؟
Default value 





 

 UNHIDE از کدام گزینه استفاده می شود؟ DATABASE   لدهاییبرای ظاهر کردن ف  (86

 Comment شود ؟ یاستفاده م داده لدیاز کدام نوع ف حاتیبرای قرار دادن اطالعات و توض  (87

88)  
از کدام منو استفاده  Columns Hide جدول توسط فرمان کینمودن ستون  یبرای مخف

 می کنیم؟
Format 

 هیچکدام .میده ی. قرار م.....در قسمت .. را گزارش آن کیدر باالی هر صفحه  خیتار شیبرای نما  (89

 DATE &TIME شود؟ یو زمان از کدام دستور استفاده م خیتار شیبرای نما  (90

 Newنمای  معنا است. یب ریاز نماهای ز کیفرم کدام  کی شیبرای نما  (91

 داده گاهیپا را می توان به منزله یک .............. دانست. Accessبرنامه   (92

 Relation Ship .ندیگو ی. م...........جداول .. نیارتباط ب جادیبه ا  (93

 Detail .ندیگو ی.. م.........نترلها است .ک رییگ و محل قرار ستیفرم که قابل حذف ن یبه بدنه اصل  (94

95)  
 ایشده برای ورود  فیتعر شیاز پ های هیشود که دارای ناح یکادری گفته م ایبه پنجره و 

 است؟ اطالعات رییتغ
Form 

 User Interface .ندیگو ی. م..........به فرم ورود اطالعات کاربر ..  (96





 

 کلید .مییگو یم ............. شود یها م رکورد ییکتایباعث ها که  لدیمجموعه ای از ف ریز ای لدیبه ف  (97

 Primary Key .ندیگو ی............... م دینما یجداول را برقرار م نیکه ارتباط ب یلدیبه ف  (98

99)  
جذاب  یدر جدول خود را در قالب موجود اطالعات دیتوان یم ریهای ز نهیاز گز کیبه کدام 

 د؟یینما چاپ ایمشاهده 
Report 

 Sort شود؟ یمرتب سازی انجام م عمل لدیبر اساس ف ریهای ز نهیاز گز کیبه کمک کدام   (100

101)  
مورد نظر در ستون  Queryدر یک  توان شرط یم ریهای ز نهیاز گز کیک کدام به کم

 مربوط وارد کرد؟
Ceriteria 

 جدول .ندیگو ی.. م...........به مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم را .  (102

 رکورد .شود ی.. گفته م.............موضوع . کی لدهاییبه مجموعه ای از ف  (103

 جدول .ندیگو ی. م............چند رکورد .. ای کیبه مجموعه ای از   (104

 1Db1 ست؟یدر برنامه اکسس چ لیفرض نام فا شیپ  (105

 255 چند کاراکتر است؟ Text فرض نوع داده شیپ  (106

 خیاز تار ینیقسمت مع چه چیزی را نشان می دهد؟ Data Partتابع   (107





 

108)  
تواند  یم یصعودی و نزولسازی  مرتب از یبیبا ترک ندکسیا کیرا که در  ییلدهایتعداد ف

 است؟ لدیف چند دیکن فیتعر
10 

109)  

  رباشد؟یهای ز نهیاز گز کیتواند معرف کدام  یم ریز فیتعر

 قیکه برای تطب ییلترهایرکوردها و ف به یاطالعات بانک اطالعات شیمحدود کردن نما

 .اند مشخص شده

 فیلتر

110)  
و مرتب سازی رکوردها  افتنیبرای  یاطالعات ها که بانک نهیاز گز یستیمنوی شامل ل فیتعر

 ست؟یاستفاده قرار دهد برای چ مورد تواند یم
Record 

 چیست ؟ Queryبا  Filterتفاوت   (111

Query کند در  یابیتواند اطالعات را از چند جدول باز یم

فقط از یک جدول اطالعات را استخراج می  Filterحالیکه 

 کند

 Index برد ؟ یرا باال م جستجو رعتس لدهایروی ف تیکردن کدام خاص میتنظ  (112

 نوار وضعیت در کدام نوار دیده می شوند؟ Description نوشته شده در قسمت حاتیتوض  (113

 Apply Filter رود؟ یبکار م نهیگز آن کدام جیو مشاهده نتا لتریف کیجهت اجرای   (114

 insert ؟ میکن یکدام سربرگ را انتخاب م لدهایف نیدر ب لدیف  کیجهت اضافه کردن   (115

 Insert ؟ میکن یانتخاب م را کدام زبانه لدهایف نیدر ب لدیف کیجهت اضافه کردن   (116





را انتخاب کنید Pictureگزینه  Insertاز منوی  از کدام روش زیر می توان استفاده کرد؟ Form به درون ریجهت افزودن تصو(117

Insertکنیم ؟ یکدام زبانه را انتخاب م هیاول دیجهت انتخاب کل  (118

Ctrl + Aشود؟ یم استفاده ریز یبیترک دیرکوردها از کدام کل هیجهت انتخاب کل  (119

External؟ میکن یسربرگ را انتخاب م کدام اکسل طیاکسس به به مح لیفا کیجهت انتقال   (120

121)
 رییتغ ریاز قسمت های ز کیکدام  اطالعات به عنوان قانون جهت ورود یعبارت نییجهت تع

 شود؟ یداده م
Validation Rule

Ctrl + Fم؟یکن یم انتخاب را نهیخاص کدام گز طیجهت جستجوی رکورد با شرا  (122

123)
از کدام کلید استفاده می  Table Design دو قسمت پنجره در نمای نیجهت حرکت ب

 شود؟
F6کلید 

Ole objectشود ؟ یاز چه نوع داده استفاده م لدیدر ف ریجهت درج تصو  (124

125)
 ریاز انواع داده ای ز کیکدام  مضاعف سازی اعداد با دقت اعداد اعشاری رهیجهت ذخ

 شود؟ یاستفاده م
Long Integer

126)
استفاده  ریاز انواع داده ای ز کی کدام از 255تا  1مثبت از  حیسازی اعداد صح رهیجهت ذخ

 شود؟ یم
Byte





 

127)  
استفاده  ریز اییاز اش کیکدام  داده گاهینمودن اطالعات در پا لتریجهت مرتب ساختن و ف

 شود؟ یم
Tables 

 Ascending ؟ میینما یاستفاده م نهیاز کدام گز لدیف کی یرکوردها یصعود یجهت مرتب ساز  (128

129)  
استفاده  نهیباشند از کدام گز یم لتریف در شده نییکه فاقد شرط تع ییرکوردها شیجهت نما

 شود؟ یم
Title Excluding Selection 

 Save/ Exportاز طریق  صادر نمود؟ گرید یلیبه فا را لتریف کیتوان رکوردهای انتخاب شده در  یچگونه م  (130

 freeze columnگزینه  Formatمنوی  نمود ؟ Freeze ستون را در اکسس کیتوان  یچگونه م  (131

 Save As Reportبا استفاده از  کرد ؟ رهیفرم را به صورت گزارش ذخ کیتوان  یچگونه م  (132

 freeze columnو سپس انتخاب  Formatانتخاب منوی  کرد؟ Freezeمی توان  Access ستون را در کیچگونه   (133

 کاراکتر 64حداقل  گرفت؟ در نظر لدهایف یتوان برای اسام یچند کاراکتر را م  (134

 پولی نسبت داد ؟ Currency به نوع داده دیری را باچه مقدا  (135

 255 قرار می گیرد ؟ Byte عددی از نوع لدیحداکثر چه عددی در ف  (136

 64 باشد؟ یچند کاراکتر م لدیحداکثر نام ف  (137





 

 Simple گسترده است ؟ صفحه کیبه  هیاز انواع پرس و جوها شب کیکدام  یخروج  (138

 همه موارد ؟ باشد یلتتواند به چه حا یگزارشات م یخروج  (139

140)  
برای کاربر  لدیف کیشرط  نبودن است که در صورت برقرار یغامی. پ............. تیخصوص

 شود. یظاهر م
validation text 

 Detail ؟ ردیگ یقرار م گزارش در کدام قسمت از یداده های رکوردهای اطالعات  (141

 Detail ؟ رندیگ یگزارش قرار م بخش در گزارش تکرار شوند در کدام دیکه با ییداده ها  (142

 Select شود؟ یاستفاده م دستوری برای انتخاب رکوردها از چه یدر بانک اطالعات  (143

 دو سر صفحه و دو پا صفحه می توان تعداد .......... را برای صفحه اول یک گزارش در نظر گرفت. Accessدر برنامه   (144

145)  
و به  تیریمد جاد،یا فهیوظ شوند و یم رهیذخ ..........اطالعات در . هیداده کل گاهیدر پا

 باشد. ی. م........عهده .. به داده گاهیاشتراك گذاری پا
 databaseنرم افزار  – databaseفایل 

146)  
آنها  ییکه کد شناسا میرا بخواه ییرکوردها که یدر جدول برای جستجوی اطالعات هنگام

 م؟یانتخاب کن دیرا با یعملگر منطق کدام نباشد  89
  <89> 

147)  
 شیهر صفحه نما نییدر باال و پا را یاطالعات خاص ریز نهیفرم، کدام گز یدر حالت طراح

 .دهد یم
Page Header / Footer 





148)
 هیناح ریهای ز نهیاز گز کیکدام  View Design یفرم به روش دست یدر روش طراح

 است؟ فرم نییباال و پا شینما
Form Header / Footer

149)
بدنه  ریهای ز نهیاز گز کیکدام  View Design یفرم به روش دست یحدر روش طرا

 اصلی فرم را تشکیل می دهد ؟
Details

150)
آنها کدام  نیود عملگر بنوشته ش Criteria فیدر رد یکه هر دو عبارت شرط یدر صورت

 است؟
AND

No - Requiredرها نمود. یرا خال لدیتوان ف یم ... باشد.....دارای مقدار  لدی. ف.....که مشخصه ..یدر صورت  (151

Insertم؟یکن یمختلف در فرم استفاده م اءیاشاز کدام منو برای درج  Design به روش یدر طراح  (152

Enter؟ میده ی.. را فشار م...... دیکل اطالعاتبرای خاتمه دادن به ورود  Memoدر فیلد   (153

154)
از چه کلمات  دیی آغاز پاراگراف جدبرادر هنگام ورود داده ها  Memoدر فیلدهای از نوع 

 شود ؟ یم استفاده انبرییم
Ctrl + Enter

155)
 لدیجهت ورود داده ها در ف یخاص الگوی نییبرای تع ریز نهیکدام گز لدیدر قسمت خواص ف

 .رود یبکار م
Input Mask

پرس و جو و جدولامکان انتخاب کدام مورد می باشد؟ Show Tableدر کادر محاوره ای   (156

Data Sheet Viewجدول وارد کرد ؟ در داده ها را لدیف فیتوان بدون تعر یدر کدام حالت م  (157





Auto Query؟ میاستفاده کن یطراح از ابزارهای میتوان یگزارش نم جادیدر کدام روش ا  (158

Form Designکرد ؟ یتوان فرم را طراح یدر کدام روش م  (159

جدولشوند ؟ یم رهیداده ها در قالب سطر و ستون ذخ یدر کدام ش  (160

Formشود ؟ یداده م شید نمارکور کیدر کدام نما در هر لحظه تنها   (161

Designنمای داد ؟ رییها را تغ تیتوان خاص یدر کدام نما م  (162

Designنمود؟ یطراح توان فرم های خود را از ابتدا یدر کدام نما م  (163

Design؟ داد رییفرم را تغ نهیپس زم هیتوان ناح یدر کدام نما م  (164

Hyper linkکرد؟ ینگه دار ینترنتیس اتوان آدر یم لدهایدر کدام نوع  از ف  (165

Update Query؟ میده رییتغ گرید یاز جدول را جدول کیاطالعات  میتوان یدر کدام نوع پرس و جو م  (166

Hyperlinkرا نگهداری کرد؟ ینترنتیا توان آدرس های یم لدهایاز انواع ف کیدر کدام   (167

Designو  Datasheet.داد رییتغ فرم را کی لدهاییتوان محل ف ی.. م......... و .......در نمای .  (168

با هم مرتبط باشند دیهر دو جدول با داده ای رابطه ای گاهیپا کیدر   (169





 

 الف و ج باشد ؟ یمجاز نم دییکل لدیدر ف رییدرج چه مقاد  (170

 Macro ها متفاوت است؟ ایجاد کدام Objectبا بقیه  Objectروش   (171

 فیلتر انتخابی کدام است ؟ لتریف جادیروش ا نیساده تر  (172

 Auto Form فرم کدام است ؟ جادیروش ا نیتر عیسر  (173

174)  
دهد  یکاغذ ارائه م ایو  شیصفحه نما بر روی افتهیکه اطالعات را به صورت ساخت  سندی

 ... نام دارد.............
Report 

 کاراکتر 50 چه مقدار است ؟ Text یمتن لدهاییفرض ف شیطول پ  (175

 2 کدام گزینه را می پذیرد؟ Input Maskدر   #99عبارت   (176

 Total Query جو بکار می رود ؟ دام نوع پرس وک جادیروی نوار ابزار برای ا Σعالمت   (177

 Table ست؟یداده چ گاهیپا کیدهنده  لیتشک یعنصر اصل  (178

 Mdb دارای چه پسوندی است ؟ Access یبانک اطالعات لیفا  (179

 accdb با چه قالبی ذخیره می شوند ؟ Accessهای لیفا  (180

 Reports گزارش چه نام دارد ؟ جادیفرمان ا  (181





mdbxچه می باشد؟ Access 2007ی ها لیفرمت فا  (182

MDBچه می باشد ؟ Access شده در رهیهای ذخ لیفرمت فا  (183

ه هر یک از ستونهای جدول می گویندب( چیست؟FIELD)فیلد  (184

Data &Time؟شودیم یمعرف یتولد ازچه نوع خیتار لدیف  (185

Time /Dataباشد؟ دیبا یسال تولد از چه نوع لدیف  (186

کاراکتر 255داده های بیشتر از شود؟ یرا شامل م ییچه نوع داده ها Memoفیلد نوع   (187

گریکدیکردن رکوردهای جدول از  زیمتما.رندیگ ی. مورد استفاده قرار م...........به منظور .. هیاول دیکل لدهاییف  (188

اوارد کردن داده ه.داده ................. را بر عهده دارند گاهیکاربران پا  (189

Queryرود؟ یپرس و جو به کار م کیکدام امکان به عنوان   (190

Eventکند؟ یفعال م ریغ ای فرم کنترل را فعال اتیکدام امکان در پنجره خصوص  (191

همه موارداست ؟ حیصح یدر مورد بانک اطالعات فیعرکدام ت  (192

کردن کیبار کل کیمورد نظر  لدیبر روی محتوای ف صحیح می باشد؟ Yes / No از نوع ییلدهایجهت انتخاب ف ریکدام روش ز(193





هر سه موردداد؟ پرس و جو انجام قیتوان از طر یرا م اتیکدام عمل  (194

Currencyرود؟ یبه کار م و ارزی یپول رهیبرای ذخ لدیکدام ف  (195

الف و بکند؟ رهیخود ذخ در تواند اعداد، عالئم و حروف را ینوع داده م لدیکدام ف  (196

Filterنمی باشد ؟ Access یاز اجزای بانک اطالعات نهیکدام گز  (197

data sheetباشد؟ یفرم م شیاز حالت های نما نهیکدام گز  (198

پرس و جورود؟یبه کار م اطالعات از بانک یصبرای استخراج اطالعات خا نهیکدام گز  (199

مرتب سازی به روش نزولیمی باشد؟ Sort Descending به معنای نهیکدام گز  (200

Favoritesباشد؟ یهای برنامه اکسس نم Object جزء نهیکدام گز  (201

هیچکدامباشد؟ یجزء کنترلها نم نهیکدام گز  (202

View / Toolbar / Customizeاستفاده از گزینه  است ؟ حیصح ابزار در جعبه دستورات رییتغ ایجهت اصالح و  نهیکدام گز(203

هر سه مورد؟است حیصح یبانک اطالعات کیجهت بستن  نهیکدام گز  (204

هر سه مورداست ؟ حیصح به رکورد مورد نظر عیسر یجهت دسترس نهیکدام گز  (205





 

 Datasheetنمای  ؟است حیصح جهت مشاهده هم زمان رکوردهای متعدد نهیکدام گز  (206

 برد یم نیتعدادی از رکوردها از ب رکوردها نادرست است؟ شیرایدر مورد و نهیکدام گز  (207

 درست است ؟ نهیکدام گز  (208
 Table Wizard در کادر محاوره ای لدهایبعد از انتقال ف

 در صورت نیاز نام فیلد را تغییر می دهیم

 سه گزینه هر گزارش است ؟ کی جادیبرای ا یراه نهیکدام گز  (209

210)  
داده  گاهیپا کیرکوردها در  یابیارز و افتنیدر عمل  دنیباعث سرعت بخش ریز نهیکدام گز

 شود؟ یم
 هر سه مورد

 Query ؟باشد یبر اساس قواعد خاص داده گاهیجهت مشاهده مکرر رکوردهای پا ریز نهیکدام گز  (211

 ای لهیودار منم شینما دست است ؟ pivot table view درباره ریز نهیکدام گز  (212

 Auto Report: Tabular کند ؟ یم جادیا یگزارش به صورت جدول کی ریز نهیکدام گز  (213

 Auto Report باشد؟ یگزارش ها نم شینماهای قابل نما نهیکدام گز  (214

 الف و ب دهد ؟ ینشان م یرا به درست دیکل لدیف یژگیو نهیکدام گز  (215

 مه موارده باشد؟ یم حیفرم صح جادیکدام مورد برای ا  (216





 

 Sort Ascending ؟ کند یکدام مورد داده ها را به صورت صعودی مرتب م  (217

 Flax نقشی ندارد؟ Wizard فرم به روش جادیدر ا دمانیکدام نوع چ  (218

 Ole شود؟ یم استفاده در بانک اطالعات ریکدام نوع داده برای قرار دادن تصو  (219

 Text گردد؟ یم ستفادها نامحدود یمتن لدهاییجهت ف ریکدام نوع داده ز  (220

221)  
کند  یکارمندان را نگهداری م حقوق که اطالعات مربوط به لدییرا برای ف لدیکدام نوع ف

 د؟یکن یانتخاب م
Currency 

 Form باشد؟ یاکسس نم طیدهنده مح لیاز اجزای تشک کیکدام   (222

 Currency رود؟ یارزی به کار م ای یپول ریتصاو رهیبرای ذخ ریاز انواع داده های ز کیکدام   (223

 Memo رود؟ یبه کار م یطوالن متن های رهیبرای ذخ ریاز انواع داده های ز کیکدام   (224

 Text است؟ ارقام از حروف و یبیترک ریهای ز لدیاز انواع ف کیکدام   (225

 Memo را ندارد؟ Field Size لدیاندازه ف تیخصوص ریز لدهاییاز انواع ف کیکدام   (226

 شود یگفته م لدیبه مجموعه ای از چند ف Record با عبارت مطابقت دارد؟ ریز فیاز تعار کیکدام   (227

 Date گرداند؟ یم را باز ستمیجاری س خیتار ریاز توابع ز کیکدام   (228





ناسازگاری داده هاباشد؟ ینم یبانک اطالعات کی اتیاز خصوص کیکدام   (229

Datasheetاست ؟ صفحه گسترده هیشب ریاز طرح های فرم ز کیکدام   (230

ب و ج؟ باشند یشدن م رهیقابل ذخ ریز لترهاییاز ف کیکدام   (231

Data / Time؟ استفاده نمود سازی توان برای مرتب یرا م ریز لدهاییاز ف کیکدام   (232

شاخص؟ ستین جدول کی یاز اجزای اصل ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (233

همه مواردباشد؟ یم دیکل لدیف اتیاز خصوص ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (234

235)
شده  فیکه توسط کاربر تعر است یبرای استخراج اطالعات ریهای ز نهیاز گز کیکدام 

 است؟
Query

Designرود؟ یکار م به ساختار جدول رییبرای تغ ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (236

Filter excludingهستند؟ یکه فاقد شرط خاص است ییرکوردها افتنیبرای  ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (237

form filter byکند ؟ یم لتریف یانتخاب داده برگ داده ها را بر اساس ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (238

همه مواردباشد؟ یم لدییجزو مشخصات ف ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (239

ب و جدرست است ؟ ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (240





 

 validation rule کند؟ یشده را محدود م وارد است که داده های یشرط ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (241

 LOOKUP باشد؟ دییکل لدیتواند ف ینم ریهای ز نهیاز گز کیکدام   (242

 Report wizard است ؟ گزارش جادیروش های ا نیاز معمول تر کیکدام   (243

244)  
مورد استفاده قرار می  Northwind داده گاهیجهت باز کردن پا ریاز منوهای ز کیکدام 

 گیرد؟
File 

 متمرکز تیریپارچه سازی و مد کی رود؟ ینم شمار به نگیلیروش فا بیاز معا ریاز موارد ز کیکدام   (245

 Designنمای  ندارد ؟ یمفهوم گزارش کی شیبرای نما ریاز نماهای ز کیکدام   (246

 شود(   یگفته م لدیاز چند ف ی)به مجموعه ا Record مطابقت دارد؟ بااصطالح مربوطه  ریز فیاز تعار کیکدام  (247

 Primary Key چه نام دارد ؟ Accessکلید اصلی در برنامه   (248

249)  
 ی. مورد استفاده قرار م........توسط .. رکوردها فردبرای مشخص سازی منحصر به  هیاول دیکل

 .ردیگ
 یک یا چند فیلد

 پایگاه اطالعاتی .نامند ی.. م....... کی شده و مرتبط با هم را یمجموعه اطالعات سازمانده  (250

 اتیفایل بانک اطالع ند؟یگویوجه مشترك هستند را چه م دارای یمجموعه اطالعات مرتبط به هم که از نظر منطق  (251





رکورد.. نام دارد........موضوع .. کیمجموعه ای از اطالعات درباره   (252

رکورد.ندیگو ی............ م تیموجود ایموضوع  کیهای مرتبط با  لدیف مجموعه ای از  (253

رکورد.نامند یمرتبط باهم را چه م لدهاییمجموعه ف  (254

جدول.نامند ی. م....ه صورت خام را ..آنها ب محل وارد کردن داده ها توسط کاربران و نگهداری  (255

Memo.. استفاده نمود ؟..توان از نوع داده . یم باشند یم ریکه دارای طول متغ ییمعموال برای داده ها  (256

257)
در کدام  ردیگ یانجام م گزارش گروه از کیکه روی داده های  یمحاسبات جیمعموال نتا

 .شود یم داده شیقسمت نما
Group Footer

Mdbست؟یفرض چ شیداده به طور پ گاهیپا لیفا نام  (258

64داشته باشد ؟ تواند یحداکثر چند کاراکتر م Accessنام فیلد در   (259

Hyperlink.شودیم وصل گریمحل د ای تیاست که به آدرس وب سا لدیف ینوع  (260

Tableست؟یداده ها چ گاهیپا یهدف اصل  (261

جدولها باشد؟ تیموجود نیب یارتباط ای تیجودمو کیی تواند نشان دهنده یهر ......... م  (262

سهباشد؟ یدارای چند مشخصه م لدیهر ف  (263





لدیف عالمت تعجب و بعد نام کیابتدا نام جدول و سپس  در عبارت از استفاده ... شود؟ یچگونه نوشته م لدیدر نام ف Queryهنگام (264

داده ها.دی...................را مرتب کن دیتوان یشد و داده ها در آن ثبت شدند م جادیجدول ا یوقت  (265

Linkتکنیک ........... نام دارد. Access در ءیش وندیدرج و پ یژگیو  (266

رابطه اینامند. ی.. م....داده . گاهیپا باشد جدول داشته کیاز  شتریداده ها را که ب گاهیپا کی  (267

س و جوپرکرد ؟ رهیتوان به عنوان چه عنصری ذخ یرا م لتریف کی  (268

یتکرار یاز ورود داده ها یریجلوگ؟ ستیچ ندکسیبارز ا اتیاز خصوص یکی  (269



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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