
 اسمه تعالیب                                 

 مدیریت آموزش و پرورش قرچک                        

 هنرستان حرفه ای ستایش                          

 دقیقه 90زمان آزمون:                                                                   کتاب پیاده سازی سیستمهای اطالعاتی و طراحی صفحات وب

 2۱/8/۱396تاریخ آزمون:                                            نام دبیر: خانم موسوی                         ۱واحد یادگیری  -۱آزمون پایانی پودمان 

 

 جدول مقابل را طراحی کنید. sheet1یک فایل جدید ایجاد کرده و در (۱

 پر کنید. AutoFillتون ردیف را به روش س (2

 ستون قیمت واحد را بر حسب ریال نمایش دهید. محتوای (3

 ستون قیمت کل را با استفاده از فرمول نویسی محاسبه کنید. (4

 )قیمت کل=قیمت واحد* تعداد(     

 ستونی با عنوان انتشارات اضافه کنید. , و قیمت واحد ستون نام کتاب بین (5

 به صورت الگو دخیره کنید. books1فایل را با نام  (6

 به صورت نزولی مرتب کنید. ,ستون نام کتاب جدول را بر اساس  (7

 نامگذاری کنید. monthرا  نام این ناحیه ,نام شش ماه اول سال را وارد کرده  A6تا A1در سلولهای  sheet2در  (8

 ایجاد کنید. وارد کرده اید sheet2یک فهرست کشویی از ماههای سال که در  , D1برای سلول  (9

 تغییر نام داده و رنگ آن را قرمز کنید.« شش ماهه اول»را به  sheet2نام  (۱0

 استفاده کنید. SUMPRODUCTاز تابع  F13برای محاسبه مجموع در سلول  (۱۱

سپس میزان میزان مالیات را در خانه  وارد کنید. را ٪۱2عدد  D1و در خانه « مالیات»(  عبارت sheet2«)شش ماهه اول»از کاربرگ  C1در خانه  (۱2

F14  نکته: مالیات برحسب درصد در خانه  محاسبه کنید. )میزان مالیات=مجموع * مالیات برحسب درصد(بر اساس فرمولD1  شش ماهه »از کاربرگ

 (  قرار دارد.sheet2«)اول

موقع ورود نام کتاب عبارت یام های اعتبار سنجی را به صورت زیر تنظیم کنید: پ کاراکتر را تعیین کنید. ۱0برای ستون نام کتاب محدودیت حداکثر  (۱3

را « کاراکتر است ۱0نام کتاب بیشتر از » کاراکتر پیام خطای  ۱0درصورت وارد کردن نام کتاب بیش از  -نمابش داده شود« کاراکتر ۱0نام کتاب حداکثر »

 نمایش دهد.

 رنگ سلول سبز شود. , وارد شد ۴اگر مقداری بیش از   ,در ستون تعداد (۱4

هر ستون نمودار یک رنگ مجزا داشته  -به صورت زیر ایجاد و تنظیم کنید: عنوان نمودار:فروش ماه ونهای نام کتاب و تعدادبرای ستیک نمودار  (۱5

 برچسب تعداد کتاب بر روی هر ستون نمایش داده شود. -باشد

 CTRL+Tبا کلید میانبر  mymacroیک ماکرو به نام  (۱6

 برای ستون تعداد یک نمودار دایره ای رسم کند. کهایجاد کنید 

 ایجاد کنید. RUN MACRO با عنوانفرمان برای اجرای ماکرو یک دکمه  (۱7

 تنظیمات زیر را برای صفحه انجام دهید: (۱8

 جهت صفحه: افقی -

 از سمت چپ و راست ,2و پایین 2از باال صفحه: حاشیه اندازه  -

 سانتی متر ۱ 

 شود. نمایش دادهو تاریخ در گوشه باال سمت چپ در قسمت وسط « فاکتور ماهانه»رت در سر صفحه عبا -
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