
 بسمه تعالی

 گروه اول-سواالت امتحانی درس آشنایی با رایانه 

 )آزمون عمـــــلی(

  ۳۱۳۱ترم اول  -دانشگاه عالمه طباطبایی –دانشکده حقوق 

 مدرس: حسن کتابی  -دقیقه   ۰۶: عملیمدت آزمون 

ده افزوده ش عزیزدانشجویان مهارت های شما در این درس برگی بر دفتر  به امید آنکهمهارت عملی شما سنجیده می شود.  ،این بخش از آزمون در

ایجاد کرده و  (باحروف انگلیسی) ابتدا یک پوشه به نام خود پایان برسانید. هرا با موفقیت ب درساین  ،آزمونبخش آخرین انجام با بتوانید  و باشد

 .قرار دارد Final-Exam-Aداخل پوشه آزمون عملی برای مورد نیاز فایلهای  .کنیدآن ذخیره داخل در را نهایی فایل های 
 

 بوده و نکات زیر در آن رعایت شده باشد: text.Pdfنتیجه نهایی باید مشابه فایل کنید. را در ورد مرتب  text.docفایل تن م -۳

 بعد از عنوان در ابتدای متن باشد. فهرست خودکار .أ

 شماره گذاری نمایید.( ۳۲۰تا  ۳از عدد ) بقیه صفحات را با اعدادو (الف،ب..)با حروف ابجد (عنوان و فهرست صفحه اول ) ۰ .ب

و فونت  (BMitra 12) فارسی فونت متن و .باشد (BMitra bold 14)و  (BTitr 16) سطح فونت تیترها به ترتیب .ج

 باشد. (Time New Romans 10)انگلیسی 

 .عنوان امتحان و نام خودتان را بنویسید ،بجز شش صفحه اول صفحاتهمه باالی  .د

 ذخیره نمایید. text-modified.pdfو  text-modified.docxفایل نهایی را با نام 

 

 کارهای زیر را انجام دهید:که دارید  (یا هر گروه دیگری )رای معرفی گروه وکالت ب -۲

عکس خود در فتوشاپ باز کرده و پس زمینه آن را به دقت حذف نمایید. تصویر شما نباید پس باکمک نرم افزار فتوشاپ  .أ

 ذخیره کنید. Your-name-pic.pngبا نام و  Pngفایل خود را به فرمت )حتی بدون رنگ سفید(. زمینه ای داشته باشد 
 

رنگ آن را به سبز روشن تغییر  ،پس از حذف زمینهرا در فتوشاپ باز کرده و  Umbrella.jpgفایل در پوشه عکس ها  .ب

 ذخیره نمایید. umbrella.pngو با نام  دهید
 

 را باز کرده و مطابق فایل نمونه :پاورپوینت برنامه  .ج
 

i.  ایجاد کنیدزمینه آبی روشن با رنگ پس گروه خود صفحه برای معرفی  ۴حداقل. 
 

ii.  ب شده در بخش آماده از تصویر چتر( برای ساختن اسالید مسترSlide Master)  های صفحه سه و چهار

در فایل  ۴و۱و۲به صفحه های نمونه های آن پاورپوینت شما باید سه اسالید مستر داشته باشد که استفاده کنید. )

 (.و شما باید فقط عکس خودتان و متن های صفحات را در صفحات وارد کنید ی اعمال شده استنهاینمونه 
 

iii.  یا  ش را در فتوشاپسفیدمی توانید پس زمینه ) نماییدرا انتخاب بسم ا... یک تصویر از پوشه صفحه اول برای

 ( کنیدپاورپوینت حذف 
 

iv.  کنید.تکمیل با مشخصات خودتان را  ۴استفاده کرده و صفحه قسمت الف  در خودتانتصویر آماده شده از 

v.  را طبق فایل نمونه تکمیل کرده و فایل نهایی را با عنوان بقیه مطالبIntroduction.pptx .ذخیره کنید 

 

 موفق باشید

 حسن کتابی


