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 سندی با مشخصات زیر ایجاد نموده و سپس عملیات خواسته شده را در آن پیاده سازی نمایید.

و چپ و راست  cm 2، فاصله حاشیه آن از باال و پایین  cm 22 ،Landscapeو طول آن  cm 15اندازه عرض آن 
 باشد. cm 1کاغذ

 

  خط کش های صفحه را مخفی نمایید. 2

  دور تمام صفحات  فقط ضلع باال و سمت راست حاشیه قرار دهید. 4

 جدول زیر را با مشخصات زیر ایجاد کنید. 5

 .سلول مرجان رضایی هاشور آبی داشته باشد 

 .ردیف اول زرد رنگ و نوشته ها در مرکز جدول باشد 

 ،رنگ خط عمودی نقطه چین قرمز و خطوط افقی خط ضخیم سبز رنگ  کادر دور جدول دو خطه آبی
 باشد.

 Excelنمره  wordنمره  نام و نام خانوادگی 

 35 100 مریم مرادی 1

 70 70 نازنین خدادادی 2

 90 90 اله محبی 3

  85 50 مرجان رضایی 4
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 متن های زیر را تایپ نموده با مشخصات زیر:

 رنگ زمینه زرد رنگ و به صورت راست 18.5: قرمز، برجسته ، اندازه فونت  پاراگراف اول: رنگ فونت ،
 سانتی متر تو رفتگی داشته باشد. 3چین،خط اول پاراگراف به اندازه 

  از دو طرف تراز شود، فاصله بین خطوط 16پاراگراف دوم: رنگ فونت سبز رنگ، اندازه فونت ،double  و نوع
 سانتی متر تو رفتگی داشته باشد. 2.5اندازه  باشد.تمامی خطوط به Tahoma خط

 
  اگر شما دشمن دارید، بدی او را با خوبی پاداش ندهید، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد. ولی به او

 وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما حدمتی انجام داده است.

 متمرکز کنید. پرتو های خورشید تا متمرکز نشوند نمی  تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید
 سوزانند. خودخواهی، کاشی سادگی روانت را خواهد شکست.
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 لیست زیر را ایجاد نمایید.

 قالب بندی متن 

 Font 

 Font style 
 Regular 

 Bold 
 italic 

 سایز 

 رنگ متن 

 

 باسمه تعالی
دقیقه 90مدت امتحان  :                             ن     تهرا 5منطقه مدیریت آموزش و پرورش          سیستم های رایانه ای  نام درس:نصب و راه اندازی  

97/تاریخ امتحان:  /        نرجس                                 هرشته:کامپیوتر                                                       هنرستان فنی و حرفه ای دختران  

پایه:دهم                                                                          
             نام و نام خانوادگی:                                                 سواالت دانش آموزان دوره دوم متوسطه                        

1تعداد صفحات:                                                                پودمان سوم                      نام هنرآموز:کریم پور و فرج زاده                         

 ردیف  بارم



 رنگ قلم 
 قالب بندی پاراگراف 

 قالب بندی سند 
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 صفحه سند خود موارد زیر را تایپ نمایید.در سرصفحه و پا 
 سرصفخات زوج:

 

 
 سر صفحات فرد:

 

 
 

 پا صفحات زوج:
 

 --------------------------------------------------------آدرس:
 

 

  .فهرست مربوط به پودمان اول و دوم کتاب نصب و راه اندازی شبکه را ایجاد کنید 9

  . قرار دهید %85بزرگنمایی صفحه را در حالت  10

به نظر من عشق و عالقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است.من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب بخوانم.بیل گیتس  

 

 مرحله کار حداقل نمره نمره هنرجو نمره مستمر نمره نهایی

 -درج و ویرایش و قالببندی متن -بازکردن سند ذخیره و  -ایجاد سند  3   

ایجاد فهرست شمارهدار و نشاندار، ساده و  -پاراگرافبندی
 تنظیمات صفحه - چندسطحی

   2 

 

سرصفحه، پاصفحه،درج و ویرایش کادر دور صفحه،  صفحه و  

 پاورقی، درج نویسه های ویژه

و قالب بندی درج  -ویرایش سطر و ستون -درج و قالب بندی جدول  3   

تغییر طرح جدول -ویرایش سلول -محتوای جدول   

 -جستوجو و جایگزیني -ایجاد سند با استفاده از الگوهاي آماده 2   

  -بخشبندي

 شایستگی غیر فنی 1   

 


