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  کمهد  -الف
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  Tab view àribon window-الف

  Tab reviewà ribon proofingب
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 ؟دکر درا زیا Excelرنامهبهای یک sheet چگونه می توان158

  Tab homeاز-الف
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 ؟دکار میروبن یک سطر درای فریز کربام گزینه دک 161

  Sort and Filter   ،freeze panes کمهد،  Editing گروه  Home رگبسر – -الف

  filter  ،freeze panes کمهد،  sort and filter ،گروه data رگبسر – ب
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 ؟ده قرار می گیرنداستفا

  round -الف 
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 ام یک از این فرمولهاست؟دل کدمعا suma1:a4/counta1:a4= فرمول163

  =rounda1:a4 -الف 

      =sumcounta1:a4 ب
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 چیست؟ نشانه  ر شروع یک خانهدعالمت مساوی 164

  فرمول یک شروع -الف 

    وجستجشروع یک  ب 

  filter شروه عملیات ج 

 شروع ذخیره سازی یک فایل  د 

 رست است ؟ دام مسیر در کبکار دیدرگ از بن فرمولهای کاردرای پنهان کرب 165

  format c ells   protection  hiden -الف
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   view  protection  hiden ج
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 عهای منطقی است ؟ بزء تاجام گزینه دک   166

   IF -الف



    Second ب  

   And ج  
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 ؟  دکر SumA1:B5/CountA1:B5= ایگزین فرمولجع را می توان بام تادک  167

   AVERAGEA -الف
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  =Average C4:C8  -الف

  =: Sum C4   ب 

  =Average C4;C8ج
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 ؟  ده کنبسلول محاس در چندرا  3زرگتراز ب داداع دادتع دع زیر می توانبامیک از توادک 169

  if -الف

  count ب 
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 ؟ داشبه صورت کسری میب دادن اعدادرای نشان بام گزینه دکnumber قسمتhome بر تد170

  scintific-الف

  fractionب
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 ؟ ...............................  trace dependent گزینه formula auditing ر قسمتد171

  دهدع فرمول را نشان میبمن-الف

  دهده انتها نشان میبا دتبمسیر فرمول را از اب

  دهدا نشان میدتبه ابمسیر فرمول را از انتها ج

  دهده را نشان میدش داجفرمولهای ای دکلید

 معرف چیست؟ nper گزینه pmt ه ازدا استفابر فرمول نویسی د172

 ار کل وام دمق-الف

 ه وام داقی مانبار دمقب



  دنرخ سوج
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 متوسط 21ه می کنیم ؟ت:ده یک سلول از چه گزینه ای استفابن توضیحات درای اضافه کرب  173

  Home رگباز سر  Edit گزینه -الف 

  Reviwe رگباز سر  new Comment گزینه  ب

  View رگبسر  Insert Comment گزینه ج

  Insert رگباز سر  Comment گزینه د

    data \ sort  -الفمتوسط 21ت:......  اب-الفر اساس حروف بر لیست د دوجن اطالعات مودکر برای مرتب174

    data \ filter ب
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 سخت 21؟ت: ده کردر کارپوشه های اشتراکی را مشاهده دام شجه از گزینه ......... می توان تغییرات اندا استفاب 175

   changes -الف

   share workbook ب 

   track changes ج  

  change all د 

 ؟  داردرگ قرار بام سردر کد Filter گزینه  176

    View -الف

   Data ب
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   AutoFilter -الف

    Sort Filter ب 
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 format movie and soundج edit movie and soundب view movie and sound-الف

 insertmovie and soundد

 ه طور پیش فرض چیست؟ب Openoffice.Org Impress رنامهبر ده دفایل ذخیره ش دپسون

 Odt.د .Odpج Ods.ب Ppt.-الف

 ؟دفعال نمو calc ردهت ویرایش سلول جمی توان مکان نما را  دام کلیده کمک کب 

 f3د f2ج alt+f2ب alt+f3-الف

  

 ؟داردی دربچه کا Openoffice.Org Base رنامهب

 هدصفحه گستر داجایدانک اطالعاتی جب بارایه مطلباز دواژه پر-الف

 

 ؟ده می شودزاری استفاباز چه نوار ا Openoffice.Org Writer رنامهبر دی متن دنب برای قالب

 Writing Toolsد Standardج Drawing Toolsب Formatting -الف

 

 ؟ده می شودربه کار ب Paragraph ر محاورهدر کادام ناحیه در پاراگراف کدرای تنظیم فاصله خطوط ب 

 RegisterTrueد Spacingج Line Spacingب Indent-الف

 ؟ده می شودام منو استفاداز ک Openoffice.Org Writer ردهت تعیین میزان حاشیه متن ج 

    FormatStyle And Formattingب         FormatPage  -الف

 FormatCharacterد     FormatParagraphج 

  



می توان یک  Openoffice.Org Impress رنامهبر د Presentation Wizard رهجر پندام گزینه دک با انتخاب

 ؟دکر داجنمایش خالی ای

  Open Existingب      From Template-الف

 From Fileد     Empty Presentationج

  

 ه راستبچیست؟چپ  save as ر محاورهدر کادنام و نوع و عنوان پیش فرض آن  بهنگام ذخیره یک صفحه و

 untitled default WebPages ب        WebPagesdefaultuntitled    -الف

 WebPages – untitled – default د           WebPages untitled default ج

 

 ؟داردی دربکارچه  share point رنامهب 

 بسایت و داجای دانک اطالعاتی ب ج بارایه مطال باز دواژه پر -الف

 .…………… رمتن ، متنی است کهبا 

 .داشبار دزیر خط  ب. داشبار درخوربهی غیر خطی داز خاصیت سازمان -الف

 . داشبار درخوربهی خطی داز خاصیت سازمان ج

 .داشبل ویرایش بغیر قا د

  

 ؟داشبنمی  بافزار های طراحی سایت وام یک از نرم دک

 بو  -الف د share point ج front page ب html -الف

 ؟ده میشوداستفا.. …… و. ……از منوی  SharePoint ردره ها جم نمایش پندرای نمایش و عب 

 show, insert د view, show ج task panes, show ب view, task panes -الف

 ؟ده میش ودام روش استفادسایت از ک به صفحه وبن یک فایل صوتی درای اضافه کرب 

 background sound ر قسمتد page properties ر محاوره ایدر کاد formatting انهبازز -الف

 background sound ر قسمتد page setup ر محاوره ایدر کاد general انهبازز ب

 background sound ر قسمتد page setup ر محاوره ایدر کاد formatting انهباز ز ج

 background sound ر قسمتد page properties ر محاوره ایدر کاد general انهباز ز د

  

 



 ؟داردی دربچه کار Microsoft Visio 2007 رنامهب

 انک اطالعاتیب دنقشه کشی  جیاگرام درسم  بطراحی  -الف

 

 ؟دمی شوه درای تنظیم خط کش ها از چه منویی استفاب

 insert د shape ج tools ب format-الف

 

 تر است؟ بران زیر مناسبام یک از کاردرای کب Visio رنامهب داردنسخه استان

 ران فنیبکار داری جفعاالن تج بطراحان و بکه بمتخصصین ش-الف

 

 ؟دشو ه میداستفا Visio ردلیتی باز چه قا بیگر یا صفحات وده ترسیم برای انتقال از یک ترسیم ب

 ده از فوق پیونداستفا به ها دادترسیم  دتولی -الف

 گزارش گیری درنامه ها با سایر بمحیطی  دچن دعملکر ج

 

 ؟ده کار می روبام گزینه ده ها کدادا بیاگرام نمونه همراه درای نمایش ب

 display data on shapes د samples ج open diagram ب open sample data -الف

 

 


