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مدیران گروه:

خانم ها:

آقایان:

 شیخی

 نواندیش

 کاظم پور

 نیکوکار

 محمدی

 طوفانی

 مهدی پور

 خواسی

 سلطانی
 جباری
 سیری


ردیف
)1
)2

ســـــــوالـات
 Collapseعکس محتواي اسالید را مخفی میکند و فقط عنوان را نمایش میدهد کدامیک
از موارد زیر بر عکس  Collapseعمل میکند؟
ارایه کننده نمایش در کدام قسمت از پنجره  power pointمی تواند تمام اسالیدهاي
موجود نمایش را مشاهده کند ؟

پــاسخ صحیح
Expand
زبانه Slide

)3

از خصوصیات بارز پنجره هاي  Wizardوجود کدام یک از دکمه هاي زیر می باشد ؟

)4

از دکمه  automaticallyبه چه منظور استفاده می شود؟

اجراي فایل صوتی به صورت خودکار

)5

از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

Repeat

)6

از کدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسالید قرار داد ؟

)7

از کدام نمودار جهت نمایش درصد داده ها استفاده می نماییم ؟

)8
)9

از کدام یک از گزینه هاي زیر براي اجراي جلوه انیمیشن یک المان به همراه جلوه انیمیشن
قبلی استفاده می شود؟
استفاده از کدام گزینه این امکان را به شما می دهد که هر عملی را که کنسل کرده اید
برگشت دهید ؟

 nextو back

گزینه الف و ج
Pie
with previews
Redo Typing



)10

استفاده از گزینه  ...........در گروه  Fontفاصله حروف را بسیار به هم نزدیک می کند.

)11

انتخاب  Loop until next Soundباعث می شود ؟

)12

آیا ذخیره کردن فایل در دو حالت  ppsxو  pptxتاثیري در حجم آن دارد ؟

)13

با استفاده از کدام زبانه می توان رنگ پس زمینه اسالید را تغییر داد؟

)14

با استفاده از کدام گزینه می توان براي تصویر انتخابی قاب و خطوط دور تا دور مشخص
نمود ؟

)15

با استفاده از کدام گزینه می توان سرعت جابجایی اسالید ها را تنظیم نمود؟

)16

با استفاده از کدام گزینه می توان مدت زمان انیمیشن را تغییر داد ؟

)17

با استفاده از کدام نما می توان یک آرم را در تمام اسالیدها اعمال کرد؟

)18

با استفاده از گزینه  From Current Slideاجراي برنامه نمایشی از کدام اسالید انجام می
شود؟

)19

با انتخاب  Slide Layoutچه تغییري در اسالید بوجود می آید ؟

)20

با انتخاب کدام صفحه بندي  ................می توان یک اسالید با عنوان ایجاد نمود ؟

Very Tight
پخش موسیقی فعلی تا زمان پخش موسیقی بعدي اجرا می شود
 ppsxفایل هاي حجم کمتري دارند
Design
Picture Border
Speed
Duration
Slide Master
اسالید جاري
کادرهاي نگهدارنده ي متن ،تصویر ،نمودار و ...در محل هاي
مشخص شده اي قرار می گیرند
Title only



)21
)22

با انتخاب کدام یک از گزینه هاي زیر می توان اسالیدها را به طور اتوماتیک شماره گذاري
کرد؟
با انتخاب کدام یک از گزینه هاي زیر می توان تصویري را به عنوان پشت زمینه اسالید قرار
دارد؟

slide number
Background styles

)23

با کدام گزینه در پنجره  saveمی توان نوع پسوند را مشخص کرد ؟

Save as Type

)24

بدنه ي اسالید به قسمتی اطالق می شود که خارج از  .............باشد.

Place holder

)25

براي اضافه کردن اسالید کدام گزینه صحیح است؟

)26

براي اضافه کردن  Shapeهاي مختلف به یک اسالید از چه گزینه اي استفاده می کنیم ؟

 Drawingاز سربرگ Home

)27

براي اضافه کردن اسالید کدام گزینه را باید انتخاب کرد ؟

گزینه هاي ب و ج صحیح است

)28

براي اضافه کردن تعداد اسالید از چه دکمه هایی می توان است استفاده کرد؟

Ctrl + M

)29

براي اضافه کردن تعداد اسالید ها کدام گزینه صحیح است؟

گزینه ب و ج

)30

براي اضافه کردن یادداشت متنی به اسالیدها از کدام گزینه سربرگ  Insertاستفاده می
شود؟

گزینه ب و ج صحیح است

Text Box



)31

براي افزودن جلوهاي نمایش متحرك به موضوعات در اسالید کدام گزینه را انتخاب می
کنیم ؟

Custom Animation

)32

براي انتخاب سربرگ  italicاز کدام کلیدها استفاده می شود؟

Ctrl + I

)33

براي انتخاب طرح بندي اسالیدها (  ) layoutبر کدام زبانه کلیک می نماییم ؟

Home

)34

براي انتخاب نمودار و انجام عملیات باید ............

گزینه ب و ج صحیح است

)35

براي انتخاب نوع فونت فارسی از پنجره ي فونت چه قسمتی را انتخاب می کنیم ؟

complex scripts font

)36

براي انتقال اسالید از یک سند به سند دیگر و اجراي دستور  cutاز چه روشی استفاده می
شود ؟

)37

براي آوردن منوي  Notes Pageاز چه منوي می توان استفاده کرد ؟

)38

براي ایجاد یک سند جدید در برنامه پاورپونت از کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟

)39

براي اینکه اجراي صوت تا پایان اسالیدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

)40
)41

براي تغییر الگوي پس زمینه اسالیدها  Background Stylesرا از کدام سربرگ انتخاب
می کنیم ؟
براي تغییر اندازه اسالید از چه گزینه اي استفاده می کنیم ؟

همه موارد
View
Ctrl + N
Slides Play Across
Design
سربرگ  Designگروه Setup Page



)42

براي تغییر جهت نوشته در یک اسالید از چه گزینه اي استفاده می کنیم ؟

)43

براي تغییر دادن ابتدا ،انتها یا مکث بین دو انیمیشن می توان از گزینه  .............استفاده کرد.

Time line

)44

براي تغییر داده هاي یک نمودار از کدام ابزار استفاده می شود ؟

Edit Data

)45

براي تغییر رنگ اعمال شده بر روي اسالیدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

)46

براي تغییر نوع نمودار از کدام گزینه استفاده می شود ؟

)47

براي تنظیم سرعت حرکت و اعمال جلوه هاي ویژه دلخواه از کدام گزینه زیر استفاده می
کنیم ؟

گزینه  Text Directionاز سربرگ Home

Colors
Change Shape
Custom Animation

)48

براي حذف گذر اعمال شده به اسالید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

)49

براي درج اسالید جدید از کدام گزینه استفاده می شود؟

Ctrl + M

)50

براي درج پیوند از کدام دستور زبانه ي  Insertاستفاده می شود ؟

Hyperlink

)51

براي درج جدول از چه زبانه اي استفاده می کنیم ؟

)52

براي درج دکمه هاي عملیاتی در اسالید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

)53

براي درج صدا و استفاده از صداهاي موجود در سیستم از کدام گزینه استفاده می شود ؟

No Transition

Insert
Action button
Audio On My PC



)54

براي درج فایل هاي ویدئویی در اسالید از کدام گزینه استفاده می شود؟

)55

براي درج یک جدول در  Power Pointاز سربرگ  Insertکدام روش صحیح است ؟

)56

براي رسم مستطیل از کدام یک از گزینه هاي زیر استفاده می شود؟

)57

براي رسم یک ستاره از چه دستوري استفاده می کنیم ؟

Shapes

)58

براي شماره گذاري متن از کدام گزینه استفاده می شود؟

از منوي  Insertگزینه ي Slide Number

)59

براي فشرده سازي تصویر کدام اصطالح به کار می رود؟

Compress picture

)60

براي گذاشتن سایه گذاري ،انعکاس ،درخشش و ...در حالت هاي مختلف براي شکل از
کدام یک از گزینه هاي زیر استفاده می کنیم؟

Video From File
همه موارد
Rectangle

Shape effects

)61

براي گروه بندي کردن دو یا چند تصویر از چه دستوري استفاده می کنید ؟

)62

براي مخفی کردن یک اسالید از کدام دکمه استفاده می شود؟

Hide Slide

)63

براي نمایش اسالیدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است؟

Slide Show

)64

براي وارد کردن یک کادر در همان سطح یا سطح دیگر از گزینه  .................استفاده می
شود.

Group

Add Shape



)65
)66
)67
)68

برنامه  power pointپس از نصب در کدام گروه از برنامه هاي دکمه  startقرار می
گیرد؟
برنامه  Power Pointپس از نصب در کدام گروه از برنامه هاي دکمه  Startقرار می
گیرد ؟
بعد از انتخاب  Shapeرسم شده کدام ناحیه به ابزارها اضافه می شود ؟
به فایل هاي ایجاد شده در  Power Pointاصطالحا  .........گفته می شود که این نام را می
تاون در  ..........مشاهده کرد.

all programs
All Programs
drawing tools
 – Presentationنوار عنوان

)69

به کدام طریق می توان از حالت  Slide Showخارج شد ؟

)70

پسوند پیش فرض فایل هاي  Power Pointچیست؟

)71

پسوند فایل هاي نمایشی  ...............می باشد.

)72

تا چند اسالید می توان داخل یک فایل ایجاد کرد ؟

محدودیتی ندارد

)73

تغییر در کدام اسالید موجب تغییر در اسالیدهاي دیگر می شود ؟

Master Slide

)74

تغییر در کدام نما موجب تغییر در اسالید هاي دیگر می شود ؟

Master Slide

)75

جلوه هایی که می توان به اشیاي موجود در نمایش اختصاص داد شامل کدام نمی شود؟

گزینه ب و ج
PPTX
pptx

Speed



)76

جهت تعیین نمودن مسیر حرکت براي افکت ها  Custom Animationدر کدام گزینه را
باید انتخاب کنیم ؟

Motion Paths

)77

در اسالیدي که  Layoutآن تغییر می کند ،چه چیزي تغییر می کند ؟

همه موارد

)78

در این نمایش اسالیدها بصورت اسالید هاي کوچک پشت سر هم دیده می شود؟

Normal

)79

در بدو ورود به برنامه  Power Pointکدام یک از حالت هاي زیر نمایش برنامه را انجام
می دهد؟

Normal

)80

در برنامه ارائه نمایش عموما کدامیک از موارد زیر درج نمی گردد ؟

فرمول ریاضی

)81

در سربرگ  Insertاز کدام یک از گزینه هاي زیر براي ساخت اسالید استفاده می شود؟

New Slide

)82
)83
)84
)85

در طراحی اسالید از گزینه  Apply to Selected Slideبه چه منظوري استفاده می
شود؟
در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روي اسالید ها قرار دهید ؟
در کدام قسمت از پنجره power pointمی توان تمام اسالید هاي موجود در نمایش را
مشاهده نمود ؟
در کدام ناحیه از پنجره  Power Pointمی توان توضیح یا تذکري در مورد اسالید جاري
یادداشت کرد ؟

زمانی که تم مورد نظر فقط به اسالید جاري اعمال شود
Insert
Slide Sorter
Note Page



)86

در کدام یک از حالت هاي نمایشی اسالیدها یا برنامه  Power Pointامکان طراحی
داخلی اسالید وجود ندارد ؟

Slide Sorter

)87

در کدام یک از گزینه هاي زیر یک اسالید کامال خالی در اختیار ما قرار می گیرد ؟

)88

در نماي  Outlineاز گزینه  Collapseبراي چه منظوري استفاده می کنیم ؟

)89

زیر منوي  custom showدر کدامیک از گزینه هاي زیر وجود دارد ؟

Slide Show

)90

فایل هاي ذخیره شده در  Power Pointکدام پسوند ذخیره می شود؟

PPTX

)91

فایلهاي ایجاد شده در  Power Pointرا چه می نامند ؟

)92

کاربرد دستورات  Themesچیست ؟

)93

کدام حالت نمایشی داراي سه ناحیه نمایشی می باشد؟

)94

کدام گزینه براي درج نموداري از برنامه ي  Excelدر نرم افزار  Power Pointاست ؟

)95

کدام گزینه به جلوه هاي گذر اسالید اشاره دارد ؟

)96

کدام گزینه زیر براي پیشروي خودکار اسالید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

)97

کدام گزینه صحیح نیست ؟

Blank
براي مخفی کردن محتواي اسالید

Presentation
اعمال طرح هاي آماده به اسالیدها
Normal
Insert Chart
Transition
Automatically After
 Previewپیش نمایش از فایل نمایش داده نمی شود



)98

کدام گزینه مربوط به نوشتن متن هاي گرافیکی است؟

Word Art

)99

کدام نما براي مرتب کردن اسالیدها استفاده می شود ؟

Slide Sorter

)100

کدامیک از گزینه ها به عنوان روش اضافه نمودن متن به اسالید کاربرد دارد ؟

)101

کدامیک از گزینه هاي زیر نادرست است؟

)102

کدامیک از مسیر هاي زیر به یک شکل یا جدول حرکت می دهد.

سربرگ  Insertگروه Animation

)103

کدامیک ازگزینه هاي زیر از روش هاي نمایش اسالید نمی باشد ؟

Template

)104

کلید میانبر براي  Copyو  Pastچیست ؟

)105

کلید میانبر براي رسیدن نماي  Slide Showچیست ؟

)106

گروه  Themesدر کدام زبانه قرار دارد؟

)107

گزینه  Slide Masterبراي انتخاب یک اسالید اصلی در کدام سربرگ قرار گرفته است ؟

)108

گزینه ي  Font Colorبراي چه عملی می باشد ؟

)109

نرم افزار  Power Pointجزء کدام یک از نرم افزارهاي زیر می باشد ؟

همه موارد
 Insert Pictureبراي حذف تصویر از اسالید

 Ctrl + Cو Ctrl + V
F5
Design
View
تغییر رنگ نوشتن
کاربردي



)110
)111
)112

نرم افزار پاورپوینت یک نرم افزار  ...........می باشد
هنگامی که اسالیدها به یکدیگر ربط داده می شوند براي کنترل بهتر بین اسالید ها بهتر است
از کدام یک از دکمه هاي زیر استفاده کنیم ؟
هنگامی که وارد برنامه  Power Pointمی شویم اولین اسالید به صورت کدام Layout
دیده می شود ؟

ارائه مطلب
Action Buttons
Title Slide
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www.LTMSYAR.ir
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