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 ؟ گیرد می قرار Byte حداكثر چه عددی در فیلد عددی از نوع -1

 نامحدود( د            255 (ج                               1024( ب                          65000الف( 

در قسمت خواص فیلد ، كدام گزينه زيربرای تعیین الگوی خاصی جهت ورود داده ها در فیلد بکار -2

 می رود ؟

           Default Value (ب                                   Field Size الف(

 Caption (د                                   Input Mask ج(

3- Decimal Place  كدام نوع فیلد قابل دسترسی بوده است ؟ برای 

 يادداشت( د              تاريخ( ج                      متنی( ب                         عددی الف(

 ؟ دهیم می فشار را.. ….. كلید اطالعات ورود به دادن خاتمه برای Memo در فیلد-4

     Ctrl + Enter (ب                        Shift+F2الف(

 Enter(د                          1Shift+F ج(

 كدام يك از گزينه های زير برای تغییر ساختار جدول به كار می رود؟ -5

          Open دكمه( ب         New الف( دكمه

 .داد تغییر توان نمی Access در را جدول ساختار( د             Design ج( دكمه 

http://www.karbabol.blogfa.com/post-16.aspx


 ايل در برنامه اكسس چیست؟ف پیش فرض نام -6

                  Book(ب                   Document1 الف(

 هیچکدام(د                                 11Dbج(

 یلد چند كاراكتر می باشد؟حداكثر نام ف-8

 255(د                        64( ج                   64000(ب                  256الف( 

 د از چه نوعی بايد باشد؟فیلد سال تول-10

                        Memo (ب                             Text الف(

 Number (د                 Date/Time (ج      

 كاراكتر دريافت نکند؟ 20م مشخصه،می توان فیلد نام را طوری تنظیم كردكه بیشتر از با تنظیم كدا-11

   Validation Text (ب              d SizeFile الف(

 Format(د                           Required ( ج 

 دام گزينه برای استخراج اطالعات خاصی از بانك اطالعات به كار میرود؟ك-12

      پرس و جو(ب                             الف( فرم

 ماكرو( د                                    ج( جدول 

 اده هائی كه بايد در باالی گزارش تکرار شوند در كدام بخش گزارش قرار می گیرندد -13

                Page Header(ب                                     Detailالف(



 Group footer(د                          Report footer(ج 

 برای اينکه خروجی جدول بصورت افقی قرار گیرد گزينه ................ را انتخاب می كنیم ؟-14

                 Portrait (ب                            Land Scape الف(

 Horizontally (د                                 Vertically ج(

حی فرم ، كدام گزينه زير اطالعات خاصی را در باال و پائین هر صفحه نمايش می در حالت طرا -15

 دهد ؟

         Form Header / Footer (ب                         Detail الف(

 گزينه های ب و ج (د             Page Header / Footer(ج  

 ؟ وش ايجاد فیلتر كدام استساده ترين ر -16

         كننده مستثنی فیلتر( ب            فیلتر انتخابی الف(

 Advance Filter/sort طريق از فیلترسازی( د        ج( فیلتربر اساس فرم

 دام گزينه زير يك گزارش به صورت جدولی ايجاد می كند ؟ك -17

 : Tabular Auto Report ب(                         Auto Report : Columnar الف(

 Auto Report : Wizard (د                           Auto Report : Data Base ج(

 .گويند می  ه مجموعه ای از ركوردهای مرتبط به هم را .....ب -19

 جدول(د                         پوشه(ج                  اطالعاتی بانك(ب                الف(فیلد



 ش می توان فرم را طـراحی كرد ؟در كدام رو -20

 ب و ج(د              Form Design (ج             Form Wizard(ب                     Auto Formالف(

 كدامیك از گزينه های زير جزء مشخصات فیلدی می باشد؟-23

 همه موارد(د               توصیف(ج                     فیلد نوع(ب                          الف(نام فیلد

 رود؟ می كار به والنیط های متن ذخیره برای زير های داده  كدامیك از انواع-25

 ncyCurre(د                   Memo(ج                     Number(ب                Textالف(

 یست؟چهدف اصلی پايگاه داده ها -26

 Query(د                         Table(ج                       Report(ب            Formالف(

 دامیك از گزينه های زير برای استخراج اطالعاتی است كه توسط كاربر تعريف شده است؟ك-27

 Query(د                         Table(ج                       Report(ب            Formالف(

تون مربوط به كمك كدامیك از گزينه های زير می توان شرط مورد نظر در س Query در يك-28

 وارد كرد؟

 Show(د                         Table(ج                    Criteria(ب                 Sortالف(

 فرم اصلی بدنه زير های گزينه از كدامیك Design Viewدستی در روش طراحی فرم به صورت-29

 شکیل می دهد؟ت را

 Form footer(د                Page footer(ج        Form header(ب            Detailsالف(



 برای جستجو كردن و جايگزين كردن مقدار جديد در فیلد از چه كلید میانبری استفاده می شود؟-31

 Ctrl +H(د                        Ctrl +Z(ج                 Ctrl +D(ب                Ctrl +Aالف(

 كدامیك از انواع داده های زير برای ذخیره تصاوير پولی يا ارزی به كار می رود؟-32

 Ole ectObj(د                  Text(ج                       Memo(ب          Currencyالف(

گزينه های زير می توانید اطالعات موجود در جدول خود را در قالبی جذاب  به كدامیك از-33

 مشاهده يا چاپ نمايید؟

 Query(د                         Table(ج                       Report(ب              Formالف(

 دامیك از گزينه های زير از خصوصیات فیلد كلید می باشد؟ك-34

 باشد يکسان تواند نمی جدول از ركورد دو محتويات(ب           لف(مقدار يکتا داردا

 همه موارد(د                    ج(اجازه درج مقادير تکراری يا تهی نخواهد داد

 ز گدامیك از گزينه های زير برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود؟ا-35

      Sort Descending(ب                 Filter by Formالف(

 Sort Ascending(د       Filter By Selection(ج    

 رای درج تصوير در فیلد از چه نوع دادهايی بايد استفاده كرد؟ب-36

  bjectoOle(د                 Text(ج                Memo(ب                      Currencyالف(

 مطابقت دارد؟كدامیك از تعاريف زير باعبارت -37



           )به هر ستون از جدول گفته می شود(Fieldالف(

 )به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود(Table(ب  

 همه موارد(د              )به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود(Recordج(

 يد انتخاب كرد؟رای پرش فیلد به جای ديگر و برای وصل شدن به اينترنت كدام گزينه را باب-41

 Look up(ج                  Hyperlink(ب                           Memoالف(

wizard           د)Currency 

كدامیك از گزينه های زير ناحیه نمايش باال Design View تیدر روش طراحی فرم به روش دس-45

 و پايین فرم است؟

    Page /header Page footer(ب                    Detailالف(

 هیچکدام(د                Form header/footer(ج 

 ه كمك كدام يك از گزينه های زير بر اساس فیلد عمل مرتب سازی انجام می شود؟ب-46

 Show(د                     Criteria(ج                  Table(ب                  Sortالف(

 باشد؟ می Sort Descending معنای كدام گزينه به-48

     مرتب سازی به روش نزولی(ب         الف(مرتب سازی صعودی

 هیچکدام(د         كردن باانتخاب سازی مرتب(ج 

 در صورتیکه مشخصه ........فیلد دارای مقدار.........باشد می توان فیلد را خالی رها نمود.-50



Default -Yes(ج             Required-Noب(                 Required-Yesالف(

Value         د)No-Default Value 

 به مجموعه ای از فیلدهای يك موضوع .............گفته می شود.-53

 داده پايگاه(د                          ركورد(ج              فیلد(ب                الف(بانك اطالعاتی

 هت اجرای يك فیلتر ومشاهده نتايج آن كدام گزينه بکار می رود؟ج-54

    Filter Excluding(ب               Advanced Filterالف(

 Validation text(د                 Apply Filter ج(

 رای تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطالعات كدام گزينه درست است؟ب-55

                Caption(ب                       Field Sizeالف(

 Validation Text(د            Validation Ruleج(

 دام نوع داده زير جهت فیلدهای متنی نامحدود استفاده می دگردد؟ك-56

 Memo(د                       Text(ج              Lookup(ب                 Numberالف(

 وع داده ای استفاده كنیم؟نهیم فیلدی با نام وضعیت تاهل داشته باشیم بهتر است از چه اگر بخوا-58

 Yes/No(د                           Text(ج             Auto Number(ب              Numberالف(

 نوشته شود عملگر بین انها كدام است؟Criteria هر دو عبارت شرطی در رديف در صورتی كه-59

 NOR(د                          AND(ج                 NOT(ب                                ORالف(



 كرد؟ داری نگه اينترنتی آدرس توان می فیلدها از  در كدام نوع-60

            Ole Object(ب               Lookupالف(

 Currency(د                  Hyper linkج(

 شوند؟ می ديده نوار كدام در Description توضیحات نوشته شده در قسمت-62

 اده نمی شود.نمايش د(د                  وضعیت نوار(ج          ابزار نوار(ب            الف(نوار عنوان

 


