
باسمه تعالی

 شیرین الوردیلی: نام دبیر هنرستان فنی حرفه ای نرجس                                                                            

 
                      Word 6102آزمون عملی                     هنرستان فنی نرجس        :                                     نام و نام خانوادگی 

الف گروه شیرین الویردیلی                              : نام دبیر 

 .و در آن مشخصات خود و دو نفر از دوستانتان را بنویسید جدول زیر را ایجاد کنید -1

 

 

در سر صفحه شماره صفحه و نام آموزشگاه خود ودر پا صفحه آدرس وشماره   یک سر صفحه و پا صفحه در سند خود قرار دهید -6

 .تلفن آموزشگاه خود را بنویسید

 

قسمت وارد برنامه بنویسید و ترتیبی دهید که با لینک روی این  paintراکلمه روی صفحه ایجاد کنید و درون آن  epahsیک  -3

 .نقاشی شود

 

 .پاراگراف زیر را تایپ نموده و تغییرات خواسته شده را روی آن اعمال کنید -۴

 

مشکالت . هنگام بروز مشکالت، این نوع تفکر توست که باعث زانو زدن تو در برابر مشکالت یا قد برافراشتن در برابر آنها می شود"
 "ا، به فال نیک از سوی خداوند تعبیر کنرا به دیده منفی نگاه نکن بلکه آنها ر

 .پاراگراف را تراز بندی کنید -

 . در خط اول پاراگراف تورفتگی ایجاد کنید -

 .رنگ پشت زمینه را به آبی تغییر دهید -

 .دور صفحه حاشیه تزیینی قرار دهید  -

.(نیاز به رسم جدول زیر نیست)  .ایجاد کنید با تنظیمات داده شده در جدول زیر    0saejsee    سبکی به نام -5

فاصله سطرهاتراز بندیپهنا متنسبک قلمرنگ قلماندازه قلمنوع قلم

tahoma01برابر 5/0مرکز%01ضخیمخاکستری

 

 .اعمال کنید اطالعات درون جدولرا روی  5شیوه ایجاد شده در سوال  -2

wordآزمون نمره نهایی نام ونام خانوادگیردیف
نمره کتبی  8+ نمره عملی  21

عملیتئوری
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باسمه تعالی

 شیرین الوردیلی: نام دبیر هنرستان فنی حرفه ای نرجس                                                                            

 

 .با استفاده از کلید تب متن زیر را تایپ کنید -7

    ردیف     شبکه و نرم افزاررایانه     نام کتاب های رشته            

0  ----------------------------     نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای 

       6 -------------------------------------------------------  نقشه کشی 

 3 -------------- -----------------------------------------------دانش فنی. 

 1------------------------------------------------------الزامات محیط کار

 

 .فلوچارت زیر را رسم کنید  -0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .شما آرزوی قلبی ماست موفقیت 

 الویردیلی
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باسمه تعالی

 شیرین الوردیلی: نام دبیر هنرستان فنی حرفه ای نرجس                                                                            

 
    Word 6102آزمون عملی هنرستان فنی نرجس                                      :                                     نام و نام خانوادگی 

     بگروه شیرین الویردیلی                                                                                                        : نام دبیر 

 :سند ایجاد  با مشخصات زیر ایجاد کنید   -1

 .شماره صفحه درج نمائید و شامل سه صفحه باشد (الف

 .باشدو پا صفحه ای با درج ادرس هنرستان   " هنرستان فنی حرفه ای نرجس "با عنوان  سند دارای سر صفحه ای( ب

 .باشد 01رنگ نوشته های متن آبی و سایه دار باشد و سایز قلم ( ج

 .باشد 06ptفاصله بین پاراگرافهای متن ( چ

 ( watermark.)نام خود را به صورت مورب روی تما صفحه قرار دهید ( د
 .دلخواه روی صفحه قرار دهیدکادر دور ( ه

.و برای نام کتاب ، پاورقی مربوطه را درج نمایید   tabبا استفاده از کلید : متن زیر را تایپ کنید  -6

کتاب نصب و راه اندازیفهرست        
 صفحه                                        0

00-----------------------------------------------------  سیستم عامل 

50 --------------------------------  تجهیزات و نرم افزار های جانبی 

 10 ---------------------------------- نرم افزارهای اداری و اینترنت 

 027 ---------------------------------------------  گرافیک در رایانه 

 603 ---------------------------------------------------رایانه مونتاژ 
 

 .جدول زیر را در صفحه دوم رسم کنید -3

 

 

 

 

 

 .(نیاز به رسم جدول زیر نیست)  .ایجاد کنید با تنظیمات داده شده در جدول زیر  6saejseeسبکی به نام  -1

 

فاصله تراز بندیسبک قلمرنگ قلماندازهنوع قلم
سطرها

Arial 02برابر 5/0راست چینضخیمو زیر خط دار آبی

 

                                                            
0

 . می باشد 601600کد کتاب  

(لایر)قیمتمحل تولیدمحصول

511خراسانگندم

0611الهیجانگیالنچای

3111خراسانزعفران
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 شیرین الوردیلی: نام دبیر هنرستان فنی حرفه ای نرجس                                                                            

 

 . بصورت زیر ایجاد کنید و نام خود را درون آن بنویسید epahsیک -5 -

 
 

 

 

 .ابتدا ستون سمت راست پر شودمتن زیر را به صورت دو ستونی بنویسید و  -2

  

بدون فعالیت وتالش نمی توان به هیچ هدفی دست یافت و 

دیگری جز تالش جهت دستیابی به   در این راستا هرفکر

هرگونه ترسی به نوعی یک خطا شمرده . آن بیهوده است

تان وجود شما فکر می کنید مانعی در سر راه. می شود

آنچه وجود دارد . دارد اما در واقع هیچ چیز آنجا نیست

شانس و فرصتی برای نهایت سعی و تالش خود را انجام 

.دادن و به دست آوردن نوعی از موفقیت است

 
 . یک تصویر روی صفحه قرار دهید واز متن باال دوبار کپی کرده و سپس  ترتیبی دهید که متن دور تا دور عکس درج شود -7

دیگری جز تالش جهت دستیابی به آن   بدون فعالیت وتالش نمی توان به هیچ هدفی دست یافت و در این راستا هرفکر  

شما فکر می کنید مانعی در سر . شمرده می شود هرگونه ترسی به نوعی یک خطا . بیهوده است

و فرصتی برای  آنچه وجود دارد شانس. نیست راهتان وجود دارد اما در واقع هیچ چیز آنجا 

بدون    .دست آوردن نوعی از موفقیت است نهایت سعی و تالش خود را انجام دادن و به 

دیگری جز تالش جهت   و در این راستا هرفکر فعالیت وتالش نمی توان به هیچ هدفی دست یافت 

شما فکر می . نوعی یک خطا شمرده می شود هرگونه ترسی به . دستیابی به آن بیهوده است

آنچه وجود دارد شانس و . هیچ چیز آنجا نیست مانعی در سر راهتان وجود دارد اما در واقع  کنید

 .فرصتی برای نهایت سعی و تالش خود را انجام دادن و به دست آوردن نوعی از موفقیت است

 
 

 .شما آرزوی قلبی ماست موفقیت 

 الویردیلی

 

 

 

 

 

 

 

نام خود را بنویسید 
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