
 

 341 تحصیلیفصل دوم: هوش و استعداد 

 ICDLهای هفتگانه ارتفصل سوم: مه

 



 

 ICDL 342فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 

 )برگزار شده توسط سازمان سنجش( ICDLهای هفتگانه بخش اول: اصل سواالت مهارت

 

 ( 94کدام مورد، آدرس صفحات وبی که اخیرا مشاهده کرده اید را ذخیره میکند؟ )آموزش و پرورش سال  -1

1 )Bookmark   2 )Favorites   3 )History  4 )Tools 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com آدرس صفحاتی اینترنتی که اخیرا توسط کاربر مشاهده شده درقسمت :History 

 باشد.صحیح می 3ذخیره می گردد بنابراین گزینه 

ی اگر بخواهید بدون استفاده از ماوس، اندازه یک پنجره را تغییر داده و یا آن را حرکت دهید، از کدام مورد استفاده می کنید؟ )دستگاهها -2

 ( 94فراگیر اول سال   -اجرایی 

1 )Alt+Space  2 )Ctrl+Shift  3 )Shift+Alt  4 کلید پنجره روی صفحه کلید ) 

 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.comهای ترکیبیاز کلید د: جهت تغییر اندازه یک پنجره با کیبور  Alt+Space استفاده

 باشد.صحیح می 1کنیم بنابراین گزینه می

 ( 95آموزش و پرورش سال ؟ )نداردرا  USBکدام دستگاه قابلیت اتصال از طریق درگاه -3

1 )Webcam  2 )Printer  3 )Monitor  4 )DVD Drive 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های باشد.  مانیتورها فقط از طریق پورتصحیح می 3: گزینهVGA   یاHDMI  

 قابلیت اتصال دارند. 

به آنها دسترسی دارد؟ )دستگاههای  CPUهایی است کهکدام حافظه دارای سرعت دسترسی بیشتر و ظرفیت کمتری نسبت به دیگر حافظه-4

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 

1 )EROM  2 )Cache  3 )RAM  4 )ROM 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com حافظه   باشد.صحیح می 2: گزینهcache  یک حافظه با سرعت دسترسی باال و حجم

 باشد. که در واقع برای جلوگیری از تاخیر زمانی بوجود امده بین پردازنده و رم مورد استفاده قرار می گیرد.کم می

 ( 96کدام مورد برای عملکرد صحیح یک کامپیوتر، ضروری است؟ )وزارت نیرو سال  –5

1 )Operating system     2 )Microsoft office  

3 )Microsoft IE     4 )Windows media player  

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : هر کامپیوتری، حداقل نرم افزاری که بایستی داشته باشد تا باشدصحیح می 1گزینه .

 و یا همان سیستم عامل است. Operating Systemیک کاربر بتواند از آن استفاده کند، 
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)فراگیر چهارم و کدام است؟  windows7های کاربری در سیستم عامل در هنگام تغییر حساب Switch Userو  Log offاوت تف -6

  (96آموزش و پرورش سال 

 نمیتوان به اینترنت دسترسی داشت و دسترسی به سیستم به اینترنت قطع خواهد شد. Log offدر  Switch Userبر خالف ( 1

 باز می مانند. Switch Userهای کاربر اول بسته می شوند ولی در برنامه Log offدر ( 2

  .دسترسی داشته باشد CD / DVD Driveکاربر نمی تواند به  Switch User در Log offبرخالف ( 3

 میتوان بدون نیاز به کلمه عبور، وارد حساب کاربری دیگر شد. Switch Userدر  Log offبرخالف ( 4

  وزشی تیم آمپاسخE-Estekhdam.com : در باشدصحیح می 2گزینه .Log offهای ، کل برنامهUser شوند اما در بسته می

Switch Userمانند.ها باز می، برنامه 

 (96شود؟ )قوه قضاییه در یک سیستم کامپیوتر، کدام جزء بر روی برد اصلی نصب نمی -7

   ( منبع تغذیه2     ( واحد پردازنده مرکزی1

 RAM( حافظه ROM      4( حافظه 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : حافظه باشدصحیح می 2گزینه .ROM حافظه ،RAM  ،و واحد پردازنده مرکزی

 شوند، اما فقط کابل منبع تغذیه به برد اصلی متصل است.روی برد اصلی نصب می

 (96واحد چیست؟ )قوه قضاییه « هرتز» -8

 ( سرعت انتقال داده به یک حافظه جانبی2    داده به دیسک سخت( سرعت انتقال 1

 CPU( سرعت 4   های نمایش داده شده در هر ثانیه( تعداد پیکسل3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com هرتز یکای سنجش بسامد در سیستم  باشد.صحیح می 4: گزینهSI  است و برابر است

وسیله مدت زمان انجام یک کار به فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز، هرتز نامیده شده است. . این واحد به یادs−1یا  cycle/sبا 

است. پردازشگر یک تراشه الکترونیکی کوچک در رایانه، به عوامل متعددی بستگی دارد که اولین آنها، سرعت پردازشگر رایانه

شود. هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، پردازشگر می قلب کامپیوتر است و سرعت آن بر حسب مگاهرتز یا گیگاهرتز سنجیده

سریعتر خواهد بود و در نتیجه قادر خواهد بود، محاسبات بیشتری را در هر ثانیه انجام دهد. سرعت پردازشگر به عنوان یکی از 

اجزای تشکیل دهنده نام کامپیوتر های یک کامپیوتر به قدری در تعیین کارایی آن اهمیت دارد که معموالً به عنوان یکی از مشخصه

کنند، مجموعاً به عنوان واحد پردازش مرکزی یا شود. تراشه پردازشگر و اجزای الکترونیکی که آن را پشتیبانی میاز آن یاد می

CPU .شناخته شده هست 
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شود؟ )تامین فرض کنید از طریق کامپیوتر شخصی خود، به اینترنت متصل شده اید. کدام مورد، جهت قطع ارتباط با اینترنت استفاده می – 9

 ( 94و  93اجتماعی سال 

1 )Disconnect      2 )Eject    

3 )No Connect      4 )Close 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com اینترنت  از: جهت قطع ارتباط با Disconnect 1گزینه   . بنابراین،کنیماستفاده می 

 باشد.صحیح می

 ( 94و  93مورد استفاده قرار میگیرد؟ )تامین اجتماعی سال  IEکدام مورد جهت ایجاد یک زبانه جدید در مروگر  – 10

1 )Ctrl + N      2 )Ctrl + M   

3 )Ctrl + W      4 )Ctrl + T 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com جهت ایجاد یک زبانه یا تب جدید در مرورگر :IE از Ctrl + Tاستفاده می کنیم. 

 باشد. صحیح می 4گزینه  

 ( 95آموزش و پرورش سال را باز می کند؟ )Windows 7در سیستم عامل  Startکدام کلید، منوی -11

1 )     2 ) 

 

3 )     4 ) 

 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com معموال در ردیف )که  باشد. با فشردن این کلیدصحیح می 4: گزینه

 .شودمیقرار دارد( منوی استارت باز   spaceپائین صفحه کلید و در دو طرف کلید 

 ( 94فراگیر اول سال   -، معادل کدام عمل است؟ )دستگاههای اجرایی Yو  Ctrlترکیب کلیدهای  -12

1 )cut   2 )Undo  3 )print   4 )Redo 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com ترکیب کلیدهای  باشد.صحیح می 4: گزینهCtrl  وY معادل عمل ،Redo   باشد.می 

 ( 96قرار می گیرند؟  )وزارت نیرو سال   بر روی کدام جزء ROMو   RAMاجزایی مانند  – 13

1 )CPU       2 )Power 

3 )Mother board      4 )Graphic card 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : افزارهای مستقل کامپیوتر مانند . تمام سختباشدصحیح می 3گزینهRAM  و یا

ROM  برMother Board  .ردِ مادر یا مادر بورد یا برد اصلیبسوار هستند (Mainboard or Motherboard تخته مداری )

( و... بر روی آن سوار RAMانه مانند واحد پردازنده مرکزی، حافظه دسترسی اتفاقی)های گوناگون رایالکتریکی است که بخش

اند. در کامپیوترهای اپل آن را برد ( در آن قرار گرفتهBIOS) های بسیار کاربردی و مهم دیجیتالی نظیر بایوسشوند و بالکمی

و کار آن کنترل کردن پردازشگر مرکزی و ارتباط دادن آن با رود ترین بخش یک رایانه به شمار میمادربرد اصلی .نامندمنطقی می

های دیگر است. خود پردازشگر با هیج کدام از ابزار آالت بیرونی ارتباط مستقیم ندارد و همان طور که از نامش پیداست تنها قسمت

گیرد و در حقیقت بایوس( انجام می) BIOSاست. ارتباط پردازشگر با ابزار خارجی )به جز در موارد معدود( توسط یک پردازنده

 ها همواره یک مدار واسط وجود دارد.بین پردازشگر و ورودی/خروجی

تغییر پیدا میکند و فعال بودن کدام « سالم»، این کلمه به «الم»و تایپ « سنجش»در کلمه « ن»و « س»با قراردادن مکان نما میان حروف   -14

  (96)فراگیر چهارم و آموزش و پرورش سال کلید، باعث این تغییر شده است؟ 

1 )F10   2 )CTRL   3 )Shift   4 )Insert 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه  

 (96کدام مورد یا موارد دیگر، متفاوت است؟ )قوه قضاییه  -15

    ( ماوس2      ( چاپگر1

 ( اسکنر4     ( قلم نوری3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : چاپگر یک وسیله خروجی است اما ماوس، قلم نوری و باشدصحیح می 1گزینه .

 های ورودی هستند.اسکنر، وسیله

هایی از انواع زیر در پوشه این برنامه قرار خواهند گرفت. اجرای کدام ، فایلWindows 7پس از نصب یک برنامه بر روی سیستم عامل  -16

 (96یل موجب اجرای برنامه خواهد شد؟ )قوه قضاییه نوع فا

1 )File Folder     2 )GIF File    

3 )Icon      4 )Application 

I- Application 

II- GIF File 

III- Icon 

IV- File Folder 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com افزارهای ویندوز، از نوع های اجرایی نرمفایل باشد.صحیح می 4: گزینه

Application .هستند 
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خواهید فقط از همین پنجره فعال، یک عکس تهیه کنید. از کدام مورد زیر ، یک پنجره فعال باشد. میWindowsفرض کنید در محیط  -17

 (96گیرید؟ )قوه قضاییه کمک می

1 )File > Print     2 )Ctrl + P   

3 )Alt + Print Screen    4 )Ctrl + F  

استفاده  Print Screenو  Alt. برای تهیه عکس از پنجره فعال از باشدصحیح می 3گزینه : E-Estekhdam.comتیم آموزشی پاسخ 

 شود.می

فرض کنید هر روز بخواهید با باز کردن مرورگر خود صفحه پست الکترونیکی شخصی شما، صفحه وب اصلی شرکت یا اداره ای که  – 18

در آن مشغول به کار هستید و یک صفحه خبری مشخص بارگزاری شوند.از چه ابزاری این تنظیمات را انجام میدهید؟ )تامین اجتماعی سال 

 ( 94و  93

1 )Bookmark   2 )Favorite  3 )Home page   4 )History 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. جهت انتخاب یک صفحه وب برای مرورگر بصورت پیش صحیح  می 3: گزینه

 استفاده می کنیم.   Home pageاز تنظیمات قسمت  ،فرض

آموزش و پرورش سال ؟ )شودمیWindows 7اجرا کردن کدام فایل در پوشه یک نرم افزار منجر به نصب آن بر روی سیستم عامل -19

95 ) 

1 )Setup.ini   2 )Setup.inf  3 )Setup.com   4 )Setup.ico 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 3: گزینه 

 ( 95فراگیر  سوم سال   -( دانست؟ )دستگاههای اجرایی Executable Files) های قابل اجرا کدام فایل را می توان جزو فایل-20

1 )Filenameexe.txt    2 )Filename.exe.txt 

3 )Filename.txt     4 )Filename.txt.exe 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com  فایل باشد. زیراصحیح می 4: گزینه EXE کوتاه شده Executable File  به معنای

 .و یک فرمت استاندارد است "فایل قابل اجرا"
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ها چاپ ساده ترین راه برای پرینت گرفتن یک نامه در پست الکترونیکی یاهو بدون اینکه سایر مشخصات پست الکترونیکی از قبیل پوشه – 21

 ( 94شود؟ )دستیاران ستادی سال 

 .گیریمباز کرده و محتویات ان را انتخاب و پس از انتقال به فایل ورد از آن پرینت می ( نامه را1

 گیریم.( نامه را باز کرده و روی آن کلیک راست کرده و پرینت می2

 کنیم( روی نامه کلیک راست کرده و پرینت را انتخاب می3

 دهیم.را فشار می pو   ctrl( نامه را باز کرده و کلیک 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com برای این مورد میتوان روی نامه کلیک راست کرده و گزینه  باشد.صحیح می 3: گزینه

 .پرینت را انتخاب کرد

  (96)فراگیر چهارم و آموزش و پرورش سال ؟ باشد.صحیح میکدام مورد در خصوص واحد پردازنده مرکزی،   -22

 اصلی یک سیستم، امکان پذیر نیست.ارتقای آن پس از نصب بر روی برد ( 1

 ترند.تر هستند، همیشه سریعشهای بیستههایی که دارای هپردازنده( 2

 قادر به اتصال به کارت شبکه برای دسترسی به اینترنت نیست.( 3

 است. Mbpsواحد اندازه گیری سرعت آن، ( 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ارتقای باشدصحیح می 3گزینه .CPUپذیر است. در گزینه دوم، اشکال در ها امکان

هایی CPUهای های آن بیشتر از سرعت مجموع هستهای کمتر دارند اما سرعت مجموع هستهها هستهاین است که بعضی از پردازنده

 ، مربوط به سرعت پهنای باند اینترنت است.Mbpsهای بیشتری دارند. است که هسته

 ( 94فراگیر دوم سال   -مرورگر مناسب است؟ )دستگاههای اجرایی  Home Pageد جهت تغییر دادن کدام مور -23

 سرویس دهنده ISP( ارسال درخواست به Home Page    2( جستجو در وب برای 1

 ( استفاده از تنظیمات مرورگرBookmark  4( ذخیره سازی یک صفحه وب به عنوان 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. استفاده از تنظیمات مرورگر برای صحیح می 4: گزینهHome Page  کردن

 .ها ارتباطی با سوال ذکر شده نداردباشد و سایر گزینه یک صفحه می

 ( 95آموزش و پرورش سال در یک متن فارسی کدام است؟ )  → و 𝑪𝒕𝒓𝒍نتیجه فشردن کلیدهای   word 2007در نرم افزار -24

 ( انتخاب خط از ابتدا تا مکان فعلی2      به ابتدای کلمه قبلی( پرش 1

 ( پرش به ابتدای خط4      ( انتخاب کلمه قبلی3
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های ترکیبی  باشد. برای پرش به ابتدای کلمه قبلی از کلیدصحیح می 1: گزینه

𝑪𝒕𝒓𝒍 استفاده می کنیم  → و. 

 ( 95آموزش و پرورش سال ؟ )شودمیهای یک جدول استفاده کدام مورد به ترتیب برای ادغام و جدا کردن سلول-25

1 )Split Table – Split Cell    2 )Split Cell – Merge Cell 

3 )Insert Cell – Merge Cell    4 )Insert Cell – Split Cell 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های یک جدول از گزینه باشد. برای ادغام سلولصحیح می 2: گزینهMerge Cell 

 .شودمیاستفاده  Split Cellهای یک جدول از گزینه و برای جدا کردن سلول

 (96کدام کلید، برای تغییر دادن نام یک فایل یا پوشه انتخاب شده، مناسب است؟ )قوه قضاییه  -26

1 )F1      2 )F5 

3 )F2      3 )F9 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : اگر روی یک پوشه فقط یک کلیک کنیم و سپس از باشدصحیح می 3گزینه .F2 

 استفاده کنیم، نام پوشه در حالت تغییر قرار خواهد گرفت.

 Findاست.کدام مورد در پنجره  در عبارت زیر، یک عدد بوده« شهر»افت شده پس از جستجوی کلمه ی، تعداد نتایج Wordدر نرم افزار  -27

 (96انتخاب شده است؟ )قوه قضاییه 

ها افزایش داشته است. این در حالی است که در شهر تهران، روزانه یک سراهای علمی در سطح شهرها و شهرستانبه طور کلی، تعداد کتاب»

 «شود.سرا بسته میکتاب

1 )Find Whole Words Only  2 )Use Wild Cards 

3) Match Prefix   4 )Match Case 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 1گزینه . 

 (96کش، به معنای کدام مورد است؟ )قوه قضاییه در خط ˩، عالمت Wordافزار در نرم -28

 های تنظیم شده در سند Tab( 2   ( حاشیه تنظیم شده در سند1

 نمامکان( موقعیت 4   ( موقعیت درج شکل3

کش در خط ˩از عالمت  Wordافزار های نرم Tab. به منظور تنظیم باشدصحیح می 2گزینه : E-Estekhdam.comتیم آموزشی پاسخ 

 شود.استفاده می
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فراگیر  سوم   -باشد؟ )دستگاههای اجرایی  Windows 7های اضافی در سیستم عاملکدام مورد می تواند راهکاری برای نصب فونت-29

 ( 95سال 

  C: \Windowsها در( کپی کردن فونت1

 ها در آن پوشهو کپی کردن فونت  C: \Windows  در  Fonts ( ایجاد یک پوشه به نام2

     Control Panel   ==>   Fontsها در( کپی کردن فونت3

 ها در هنگام نصب سیستم عامل( نصب فونت4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های اضافی در ویندوز، باشد. شما می توانید برای نصب فونتصحیح می 3: گزینه

 کپی کنید.   cدر درایو   Fontsهای مربوطه را در فولدر فایل

)فراگیر تواند تغییر پیدا کند؟  ، مقدار سلول به کدام مورد میTimeدر یک سلول از نوع  23: 11، پس از نوشتن Excelدر نرم افزار   -30

  (96چهارم و آموزش و پرورش سال 

1 )November 23 , 2017  2 )Wednesday , November 23 , 11: 23 AM 

3 )11: 23: 00 AM   4 )Wednesday , November 23 , 2017 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : آماده به کار در نرم افزار اکسل . این عمل را باید به صورت باشدصحیح می 3گزینه

 انجام داد تا پاسخ صحیح را مشخص نمود.

 ( 96؟  )وزارت نیرو سال شودمیدر کدام بخش انجام  windows7حذف نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم عامل  –31

1 )control panel     2 )my computer 

3 )my documents     4 )my applications 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : افزارهای نصب شده، ابتدا وارد . برای حذف نرمباشدصحیح می 1گزینهControl 

Panel شویم؛ سپس گزینه میUninstall a Program کنیم و نرم افزار معینی را انتخاب و دکمه را انتخاب میUninstall  را

 زنیم.می

 ( 94و  93باشد.؟ )تامین اجتماعی سال کدام توصیف زیر در مورد موتور جستجو صحیح می – 32

 شود.( برنامه ای است که جهت پیدا کردن یک اتصال به اینترنت استفاده می1

 ( برنامه ای است که به کاربر کمک میکند تا اطالعات روی اینترنت را پیدا کند.2

 شود.دن صفحات وبی که اخیرا بازدید شده اند استفاده می( برنامه ای است که جهت پیدا کر3

 ( برنامه ای است برای پیدا کردن افرادی که در یک روز مشخص از یک صفحه بازدید کرده اند.4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. موتور جستجو گوگل و یاهو و... امکانی برای جستجوی می 2: گزینه صحیح

 باشد.ترنت میصفحات وب در این
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 ( 94فراگیر اول سال   -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیهای وب، به کدام منظور استفاده برای صفحه Bookmarkابزار  -33

 ند. کنن که اطالعات روی صفحه تغییر نمیاطمینان از ای( 2  اطمینان از این که این صفحات در آینده قابل دسترسی هستنند. ( 1

 دسترسی آسان به صفحات مورد نظر در روزهای آینده ( 4    ذخیره سازی صفحات مورد نظر روی کامپیوتر ( 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.، جهت دسترسی آسان به صفحات مورد نظر در روزهای صحیح می 4: گزینه

 شود. استفاده می Bookmarkآینده  از ابزار  

 (93کدام مورد است؟ )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سال  بزرگبا حروف  Adslساده ترین راه برای نوشتن کلمه  – 34

 Caps Lock( استفاده از Symbol    2( استفاده از 1

 و تایپ کردن کلمه Shift( پایین نگه داشتن کلید 4  و تایپ کردن کلمه Alt( پایین نگه داشتن کلید 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 2گزینه .Caps Lock به منظور قفل کردن صفحه کلید روی ،

 رود.نوشتن حروف بزرگ به کار می

 ( 93، به کدام بخش مراجعه می کنیم؟ )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سال Word2007محیط  دربه منظور ایجاد یک جدول  – 35

1 )Edit   2 )Page Layout   3 )Insert  4 )Home 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : از برگه باشدصحیح می 3گزینه .Insert  و از گروهTables ابزار ،Table  را به

 کنیم.منظور ایجاد یک جدول انتخاب می

 ( 94فراگیر اول سال   -های اجرایی اگر بخواهید یک صفحه وب به حالت تمام صفحه درآید، از کدام کلید کمک می گیرید؟ )دستگاه -36

1) F11  2 )F9   3 )F5   4 )F2 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. جهت نمایش یک صفحه وب بصورت صحیح می 1: گزینهFull Screen  از

 استفاده می کنیم. F11کلید 

 ( 94فراگیر اول سال   -؟ )دستگاههای اجرایی شودمی، به کدام منظور استفاده  Composeدر پست الکترونیکی، ابزار  -37

 ( الحاق یک فایل به نامه الکترونیکی جهت ارسال 2  ترکیب کردن دو یا چند نامه الکترونیکی با یکدیگر  (1

 ( دریافت یک نامه الکترونیکی  4   آماده کردن یک نامه الکترونیکی جهت ارسال  (3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. جهت ارسال یک نامه جدید از ابزار یح میصح 3: گزینهCompose   استفاده 

 .شودمی
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 ( 93قبالً مشاهده کرده اید در کجا قرار دارد؟ )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سال  کهصفحات وبی  – 38

1 )Favorites  2 )History  3 )Safety  4 )Options 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com :کنیم، در . آدرس همه صفحات وبی که ما جستجو میباشدصحیح می 2 گزینه

History شوند. به منظور دسترسی به ذخیره میHistory  از ترکیب کلیدCtrl  وH .استفاده کنید 

ته است. ولی یکی از دوستان شما نامه ای از طریق پست الکترونیکی برای شما ارسال کرده است، پست الکترونیکی شما را صحیح نوش – 39

 ( 93شما نامه را مشاهده نمی کنید، اولین جستجوی خود را در کدام پوشه انجام می دهید؟ )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سال 

1 )Trash  2 )Spam  3 )Send   4 )Draft 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : هایی که به شما . گاهی ممکن است به دالیلی خاص، نامهباشدصحیح می 2گزینه

 ها را مشاهده نکنید.در ایمیل شوند و شما آن نامه Spamشوند، وارد پوشه ارسال می

قرار میگیرد؟ )تامین اجتماعی سال  attach، کدام یک از موارد زیر در کادر outlookدر هنگام ارسال یک نامه الکترونیکی از طریق  -40

 ( 94و  93

 ( مخاطب اصلی نامه4  ( سایر مخاطبین3  ( موضوع نامه2  ( فایلهای ضمیمه شده1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com در نرم افزار :outlook های ضمیمه شده در قسمت فایلattach  قرار می گیرند گزینه

 باشد.صحیح می 1

را روی سایر متون اعمال کنید، کدام برای انجام این عمل مناسب است؟  Wordفرض کنید بخواهید فرمت اولین پاراگراف یک سند  – 41

 ( 93)سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سال 

 کمک میگیریم. Font( از ابزار 1

 ردن روی بخش های مورد نظر اعمال میکنیم.کلیک کرده و با کلیک ک Format Painter( روی پاراگراف اول قرار گرفته و روی 2

 را روی بخش های مورد نظر اعمال میکنیم.  Format Painter( روی پاراگراف اول قرار گرفته و با پایین نگه داشتن ماوس عمل 3

همین عمل را برای  کلیک کرده و سپس سایر متون را جداگانه انتخاب کرده و Format Painter( روی پاراگراف اول قرار گرفته و روی 4

 هر متن اعمال می کنیم.

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ابتدا بایستی متن را انتخاب کرد، سپس ابزار باشدصحیح می 2گزینه .Format 

Painter .را برگزید و در نهایت متن مورد نظر را انتخاب کرد تا فرمت متن اول، بر متن دوم پیاده شود 
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بروید، کدام مورد این کار را انجام می دهد؟  A1قرار گرفته اید و می خواهید بدون استفاده از ماوس به خانه  F2فرض کنید روی خانه  -42

 با کمی تغییر(  - 93)ثبت اسناد 

1 )Tab       2 )ctrl+Al 

3 )Ctrl+Home      4 )shift+tab 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : با استفاده از کلیدهای ترکیبی باشدصحیح می 3گزینه .Ctrl  وHome به اولین ،

 کند.ما را به خانه بعدی هدایت می Tabکند. کلید ، ما را به خانه قبلی هدایت میTabو  Shiftشویم. کلید ترکیبی سلول منتقل می

  -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیبخشی از یک وبسایت داخلی یک شرکت که برای تعدادی از مشتریان قابل دسترسی است، چه نامیده  -43

 ( 94فراگیر اول سال 

1 ) Network    2 )Intranet  3 )Internet  4 )Extranet 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com شبکه ی شخصی است که از پروتکل اینترنت باشد. اکسترانت یک صحیح می 4: گزینه

و اتصاالت شبکه استفاده می کند وامکان استفاده از سیستم ارتباط از دور جمعی برای محفوظ نگهداشتن اطالعات مبادله شده 

ی تواند به ها یا ادارات بوسیله ی کارپردازان وفروشندگان و شرکا و مشتریان یا دیگر تجار را فراهم می کند.اکسترانت مسازمان

عنوان بخشی از اینترانت یک کمپانی تعریف شود که برای کاربران خارجی کمپانی تمدید گردیده است. هم چنین اکسترانت به این 

ها که کیفیت ان به خوبی فروش محصوالت صورت نیز تعریف شده است که: روشی است اینترنتی برای انجام تجارت با سایر کمپانی

 برداشت شود. "اینترنت شخصی سطح باالتر از اینترنت ".به طور مختصر می توان از یک اکسترانت به عنوان یکباشدبه مشتریان می

 ( 94و  93ها مناسب است؟ )تامین اجتماعی سال های الکترونیکی و ذخیره سازی آنکدام مورد جهت مدیریت ارسال و دریافت نامه – 44

1 )Outlook  2 )Internet Explorer  3 )ISP   4 )Yahoo 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com ها فقطباشد. زیرا بین گزینه صحیح می 1: گزینه Outlook  یک صندوق پست

 باشد. الکترونیکی می

فرض کنید یک پوشه را جهت تغییر نام آماده کرده و اسم آن را حذف می کنید و شروع به تایپ کردن نام جدید برای این پوشه نموده -45

 ( 95فراگیر  سوم سال   -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیرا فشار دهید چه وضعیتی برای نام پوشه حاصل  Escاید.اگر کلید 

 .شودمی( خطای نامگذاری حاصل 2    .شوندم انتخاب می( حروف تایپ شده بعنوان نا1

  .کندمی تغییرUntitled ( نام آن به 4     .گردد( به همان نام اولیه ی خود بر می3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. پس از فشردن کلید صحیح می 3: گزینهEsc گردد. به همان نام قبلی خود باز می 

 ( 94و  93شود؟ )تامین اجتماعی سال های حذف شده ابتدا به کدام پوشه منتقل میدر یک پست الکترونیکی، نامه – 46

1 )Draft  2 )Inbox   3 )Trash   4 )Spam 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های حذف شده در قسمت باشد. در یک پست الکترونیکی، نامهصحیح می 3: گزینه

Trash .ذخیره می شوند 

 ( 96در کدام نرم افزار وجود دارد؟  )وزارت نیرو سال  mail mergeابزار  – 47

1 )visio   2 )excel   3 )power point   4 )word 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com آدرس  باشد.صحیح می 4: گزینهMail Merge  :در نرم افزار ورد 

 

48 – portrait    وlandscape  در کدام تنظیمات سند در محیط نرم افزار word (  قرار دارند؟E-Estekhdam.com ) 

1 )page size       2 )page orientation 

3 )page margin      4 )columns 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : برای دسترسی به این تنظیمات، از برگه باشدصحیح می 2گزینه .Layout از گروه ،

Page Setup ابزار ،Orientation گزینیم.را بر می 

 

 ( 94جهت ارسال یک فایل توسط پست الکترونیکی از کدام ابزار کمک میگیرید؟ )آموزش و پرورش سال  -49

1 )Attach  2 )Copy-Paste   3 )Insert  4 )Upload 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. جهت الصاق و بارگذاری فایل ضمیمه به همراه نامه از گزینه صحیح می 1: گزینه

attach .استفاده می کنیم 

آموزش و باعث شده است که جایگذاری شکل و متن بصورت زیر انجام شود؟ )  Text Wrappingانتخاب کدام مورد در تنظیمات-50

 ( 95پرورش سال 

1 )Through  2 )Square   3 )Tight  4 )Inline 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. برای  استفاده از عکس در البالی متون گزینه صحیح می 4: گزینهInline  را

 .کنیمانتخاب می

  -کدام مورد می تواند کاربر را به یک مکان از پیش تعیین شده در سند منتقل کند؟ )دستگاههای اجرایی  Word 2007در یک سند-51

 ( 95فراگیر  سوم سال 

1 )Bookmarks  2 )Outlines   3 )Subdocuments 4 )Citation 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. برای دسترسی به یک مکان از پیش تعیین شده از گزینه صحیح می 1: گزینه

 .استفاده می کنیم Bookmarksبوکمارک 

  (96)فراگیر چهارم و آموزش و پرورش سال ؟ باشد.صحیح می، Accessکدام مورد در نرم افزار    -52

 .شودمیامکان تجزیه و تحلیل اطالعات در آن وجود ندارد و فقط برای ذخیره و جست و جوی اطالعات استفاده ( 1

 ایجاد پایگاه داده رابطه ای در این نرم افزار، امکان پذیر نیست.( 2

 داشته باشد.  Nullتواند مقدار کلید اصلی نمی( 3

 هر سطر از جدول، یک فیلد نام دارد.( 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : محدودیت باشدصحیح می 3گزینه .Primary Key ها یکی از مهمترین محدودیت

فیلد کلید  گیرد.ها مورد استفاده قرار میکند و بیشتر برای تفکیک و جستجوی رکوردباشد. فیلد کلید، مقدار تکراری قبول نمیمی

هر جدول فقط  برای این فیلد نباید چک خورده باشد.  Allow Nullsپذیرد. پس ستون نمی Nullاصلی در اسکیوال هیچ وقت 

 ( داشته باشد.Primary Keyمی تواند یک کلید اولیه )

 (96شود؟ )قوه قضاییه ها از کدام مورد استفاده می، برای نمایش گرافیکی دادهWord 2007در محیط  -53

1 )Table    2 )Clip Art 

3 )Smart Art    4 )Chart 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com ها به دو شکل کمی و کیفی قابل فهم هستند. طراح سوال داده باشد.صحیح می: گزینه ؟

 باشد. ها میها، چه نوع دادهدر اینجا مشخص نکرده است که منظور از داده

 (96کند؟ )قوه قضاییه کدام حالت ترازبندی را ایجاد می "Justify"، قرار دادن ابزار ترازسازی در حالت Word 2007در یک سند  -54

 ( دو طرفه2     ( از چپ1

 ( از راست4    ( وسط چین3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ابزار باشدصحیح می 2گزینه .Justify های به منظور مرتب سازی و ترازسازی متن

 شود.، از چپ و راست استفاده میWordسند 
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 (96شود؟ )قوه قضاییه اگر بخواهیم یک کاربرگ در موقع چاپ، در اندازه واقعی کاربرگ چاپ شود، از کدام ابزار استفاده می -55

1 )Scale    2 )View > Custom Views 

3 )View > Zoom to selection  4 )Size 

 باشد.صحیح می 4: گزینه E-Estekhdam.comتیم آموزشی پاسخ 

ا یک بار کلیک چپ کردن رو یک فایل یا پوشه ان را انتخاب کرده اید اگر مجددا روی آیکون انتخاب شده کلیک بدر محیط ویندوز  -56

 ( 94چپ کنید چه اتفاقی می افتد؟ )دستیاران ستادی سال 

 .شود( فایل یا پوشه مورد نظر باز می2     .( عمل خاصی اتفاق نمی افتد1

 فراهم خواهد شد. shortcut( امکان ایجاد 4  .شودمجدد روی فایل فراهم می ( امکان نام گذاری3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 1: گزینه 

 ( 94فراگیر دوم سال   -کدام مورد بیانگر واحد نرخ انتقال اطالعات است؟ )دستگاههای اجرایی  -57

 ( هرتز4  ثانیه ( بیت بر3  ( بایت ثانیه2  ( سیکل ثانیه1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.واحد نرخ انتقال اطالعات بیت بر ثانیهصحیح می 3: گزینه (bps) است. 

 ( 94روش رایج درگاه اتصال یک گوشی همراه به یک شبکه محلی کدام است؟ )دستیاران ستادی سال  -58

1 )Wireless  2 )Wi-Fi  3 )Infrared  4 )Bluetooth 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com برای اتصال یک گوشی همراه به یک شبکه محلی از :Wi-Fi کنیم. لذا استفاده می

 باشد.صحیح می 2گزینه 

فراگیر دوم   -؟ )دستگاههای اجرایی شودمینامگذاری درایوهای محلی یک کامپیوتر شخصی، به طور پیش فرض با کدام حرف شروع  -59

 ( 94سال 

1 )B   2 ) C    3 ) D    4 )A  

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. اولین درایو محلی با صحیح می 2: گزینهc شودشروع می. 

 ( 94و  93شود؟ )تامین اجتماعی سال های در حال اجرا توسط کدام نوار نمایش داده میدر محیط ویندوز، برنامه – 60

1 )Toolbar   2 )Title Bar    3 )Menu Bar   4 )Taskbar 



 

 ICDL 356فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های در حال اجرا در محیط ویندوز توسطبرنامه ،باشد.صحیح می 4: گزینه Taskbar 

 شود. نمایش داده می

 ( 96نشان دهنده کدام مورد است؟ )وزارت نیرو سال  wordخط قرمز زیر یک کلمه در محیط  – 61

 ( عدم هماهنگی فرمت کلمه با بقیه متن 2   ( نوشتن متن در جای نادرست 1

 ( عدم رعایت حاشیه 4    ( خطا در نوشتن کلمه 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : خط قرمز زیر کلمه، بیانگر این مطلب است که کلمه مورد باشدصحیح می 3گزینه .

 است.نظر از نظر امالء اشتباه نوشته شده 

 ( 94فراگیر دوم سال   -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیچه نامیده  Windowsتصاویر کوچک در محیط  -62

1 )Drive   2 )Shortcut    3 )Soft ware   4 )Icon 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com تصاویر کوچک در ویندوز :icon نام دارد. 

 ( 94فراگیر دوم سال   -نشان دهنده انجام کدام عمل است؟ )دستگاههای اجرایی  زیرتصویر  -63

 

 ( کپی یا انتقال فایل2    ( ایجاد میانبر برای یک فایل1

 ( ساخت یک فایل خالی از همان نوع و به همان اسم4   ( ایجاد یک نسخه موقت از همان فایل3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com:  باشد.شکل نمایش داده شده کپی یا انتقال فایل می .باشدصحیح می 2گزینه 

 ( 95آموزش و پرورش سال کدام فرمول مناسب است؟ )A1+A2+A3+B4+B5+B6+7برای محاسبه عبارت -64

1 )SUM(A1: A3: B4: B6: 7)     2 )SUM(A1: B6+7)  

3 )SUM(A1+A3: B4+B6+7)     4 )SUM(A1: A3+B4: B6+7)  

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 4: گزینه 



 

 ICDL 357فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

فراگیر    -ابزار الزم برای ایجاد شماره خط در حاشیه سند در کدام بخش قراردارد؟ )دستگاههای اجرایی  Word 2007  در یک سند-65

 ( 95سوم سال 

1 )Insert  2 )View  3 )Refrences  4 )Page Layout 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های خود شماره باشد. اگر میخواهید در مقابل هرخط از نوشتهصحیح می 4: گزینه

 را انتخاب نمایید. Line Numberمراجعه کنید و  گزینه  Page Setupبه کادر گروه  Page Layoutگذاری کنید از سربرگ 

، باعث چاپ کدام یک از موارد زیر، خواهد Outline Viewنه ، انتخاب گزیPower Pointهنگام چاپ یک اسالید در نرم افزار  -66

  (96)فراگیر چهارم و آموزش و پرورش سال شد؟ 

 Notesمتن، تصاویر و (4  فقط تصاویر(3   متن و تصاویر(2  فقط متن (1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com در  باشد.صحیح می 1: گزینهOutline View کنیم. چاپرا  توانیم متنمی 

 ( 94از استفاده کرد؟ )آموزش و پرورش سال بمیتوان برای حرکت بین چند پنجره در سیستم عامل ویندوز از کدام موارد زیر   - 67

1 )Alt + F4  2 )Alt + Tab   3 )Alt + Space  4 )Ctrl + Esc 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. جهت حرکت بین چند پنجره یاز در ویندوز از صحیح می 2: گزینهAlt + Tab 

 بهره می بریم. 

 ( 94فراگیر دوم سال   -کدام مورد می تواند یک کامپیوتر را آلوده به ویروس کند؟ )دستگاههای اجرایی  -68

 به یک پیام الکترونیکی( باز کردن فایل الحاقی 2   ( اضافه کردن امضای الکترونیکی به یک پیام1

 ( حذف یک پیام الکترونیکی باز نشده4  ( انتقال یک پیام الکترونیکی باز نشده به یک پوشه مشخص3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. بدون باز کردن محتویات و فایلهای الحاقی یک پیام صحیح می 2: گزینه

 الکترونیکی امکان انتقال ویروس وجود ندارد.

 ( 94در علم کامپیوتر آنتی ویروس به کدام معنی است؟ )آموزش و پرورش سال  – 69

 شود.( نرم افزاری که مانع ورود ویروس به کامپیوتر می1

 شود.( سخت افزاری که مانع ورود ویروس به کامپیوتر می2

 شود.( نرم افزاری که جهت تشخیص و حذف یا قرنطینه کردن ویروس استفاده می3

 ت افزاری که در صورت وجود ویروس در کامپیوتر به کاربر اطالع میدهد.( سخ4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.باشد. توجه داشته باشید آنتی ویروس برنامه نرم افزاری میصحیح می 3: گزینه 

ها و پرینتر را با یکدیگر به کارمندان می توانند فایلفرض کنید در محل کارتان، کامپیوترها به یکدیگر متصل شده اند، به طوری که  -70

 ( 94اول سال  فراگیر  -اشتراک بگذارند. در اتصال کامپیوترها به یکدیگر، از کدام نوع شبکه استفاده شده است؟ )دستگاههای اجرایی 



 

 ICDL 358فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

1) ISDN  2 )LAN   3 )TCP/IP  4 )WAN  

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 2: گزینهLocal Area Network  به معنی شبکه محلی یک شبکه

 دهد.ای است که محدوده جغرافیایی کوچکی مانند یک خانه یا دفتر کار یا گروهی از ساختمانها را پوشش میرایانه

 ( 96در کدام مورد قرار می گیرند؟ )وزارت نیرو سال  excelع در محیط بهای یک تاورودی – 71

1 ))(    2 )‘ ‘   3 )" "   4 )< > 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : برای هر تابع و یا باشدصحیح می 1گزینه .Functionها در پرانتز قرار ، ورودی

 گیرند.می

کدام مورد جهت بزرگ کردن اندازه یک پنجره مناسب است.به طوری که تمام صفحه نمایش را در بر گیرد؟  Windowsدر محیط  -72

 ( 94فراگیر اول سال   -)دستگاههای اجرایی 

1 )    2 )    3 )   4 ) 

  تیم آموزشی پاسخEstekhdam.com-E باشد. جهت نمایش یک پنجره بصورت فول اسکرین ازصحیح می 2: گزینه  

 . شودمیاستفاده 

آموزش در صورت حذف یک سلول ممکن است کدام یک از عملیات زیر بر روی سلول دیگر رخ دهد؟ )  Excellدر محیط نرم افزار -73

 ( 95و پرورش سال 

 ها از سمت چپ به راست یا باال به پائین( انتقال سلول1

 ها از سمت راست به چپ یا پائین به باال( انتقال سلول2

 ها از سمت چپ به راست یا پائین به باالانتقال سلول (3

 ( حذف یک سلول امکان پذیر نیست و می بایست کل ردیف یا ستون را حذف کرد. 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. حذف یک سلول به تنهایی،  در نرم افزار اکسل غیر ممکن صحیح می -: گزینه

 تون را حذف کرد. باشد. و باید کل ردیف یا سمی

 ( 95فراگیر  سوم سال   -درج کدامیک از عالئم زیر در هنگام نوشتن فرمول در سلول الزامی است؟ )دستگاههای اجرایی -74

 ( پرانتز4   ( جمع3  ( مساوی2  ( وابسته به توابع استفاده شده در فرمول است1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com در هنگام نوشتن فرمول در سلول، گذاشتن عالمت مساوی باشد. صحیح می 2: گزینه

 الزامی است.

 

 ( 94چه نوع فایلی است؟ )آموزش و پرورش سال  Text.rarفایل  -75



 

 ICDL 359فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 ( یک فایل موقت برای یک برنامه کاربردی2     ( یک فایل متنی1

 ( یک فایل فشرده4     ( یک تصویر3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. پسوند صحیح می 4: گزینهrar  برای نرم افزارwinrar باشد. که برای فشرده می

 شود.سازی فایلها استفاده می

 ( 94و  93، به کدام زبانه مراجعه میکنید؟ )تامین اجتماعی سال 2007جهت ایجاد بوک مارک در یک سند ورد -76

1 )Page layout   2 )Insert   3 )Home  4 )References 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشدصحیح می 2گزینه : طبق شکل زیر. 

 

 ( 94نشان میدهد؟ )آموزش و پرورش سال  2007را در یک سند ورد  tabکدام مورد مسیر صحیح تنطیمات مربوط به  – 77

1 )home -> paragraph-> tab    2 )page layout -> page setup -> tab 

3 )insert -> text -> tab     4 )view -> window - > tab 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 1: گزینه 

 ( 94به کدام بخش مراجعه میکنید؟ )آموزش و پرورش سال  2007جهت درج یک کادر در حاشیه یک سند ورد  – 78

1 )Home  2 )Insert  3 )Mailings  4 )Page layout 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.comباشد.صحیح می 4 : گزینه 

 ( 95آموزش و پرورش سال ؟ )باشد.صحیح میکدام مورد ACCESSدر محیط نرم افزار -79

 بیشتر است Memo ، از نوع داده Text( اندازه نوع داده 2  رکورد است ( کوچک ترین واحد در یک پایگاه داده، 1

 ( رابطه چند به یک در پایگاه داده وجود ندارد4  بین جداول وجود ندارد( Relation) ( امکان ارتباط 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 4: گزینه 

کپی کنید نتیجه کدام خواهد بود؟ )دستگاههای  A2را درج کرده اید. اگر این سلول را در  B4+D6فرمول  A1 فرض کنید در سلول-80

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 



 

 ICDL 360فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

1 )B5+D7   2 )#REF!   3 )C4+E6   4 )B4+D6 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 1: گزینه 

های استفاده کرده اید، این فرمول را به صورت ستونی در سلول C5فرض کنید در فرمول خود از مقدار سلول  Excelدر نرم افزار  – 81

افزایش پیدا کند کدام مورد را در فرمول استفاده می کنید؟  )وزارت نیرو  5ثابت و فقط  Cمجاور کپی می کنید اگر بخواهید در فرمول بعدی 

 ( 96سال 

1 )C!5    2 )C$5    3 )!C5    4 )C5$   

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه 

 ( 94و  93شود؟ )تامین اجتماعی سال ، از کدام مورد استفاده می2007به منظور درج کردن یک رابطه ریاضی در محیط ورد  -82

1 )Tools->Equation 2 )Insert->Function 3 )Insert->Equation 4 )Tools->Function 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشد.صحیح می 3طبق شکل زیر گزینه 

 

 93باالی هر صفحه یک نوشته ثابت ظاهر شود، چگونه این عمل را انجام میدهید؟ )تامین اجتماعی سال  wordاگر بخواهیم در یک سند -83

 ( 94و 

 صفحه ( کپی نوشته مورد نظر باالیheader 4( استفاده از Textbox  3( استفاده از table  2( استفاده از 1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. برای قرار دادن متن در ابتدای صفحه از امکانمی 3: گزینه صحیح header  و

 شود.استفاده می footer در انتهای صفحه از امکان

د؟ )تامین اجتماعی سال اید. جهت محو سازی خطوط جدول از کدام ابزار کمک میگیرییک جدول در یک صفحه از سند ورد قرار داده -84

 ( 94و  93

1 )    2 )   3 )   4 ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه 

و کدام یک از کلیدهای میانبر زیر، استفاده  ctrlاگر بخواهید در یک سند ورد، در انتهای اخرین خط سند قرار گیرد. از ترکیب کلید  – 85

 ( 94و  93میکنید؟ )تامین اجتماعی سال 

1 )Enter   2 )End   3 )Page Down   4 )Tab 



 

 ICDL 361فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.می 2: گزینه صحیح 

 ( 94شود؟ )دستیاران ستادی سال جهت ایجاد یک لیست چند سطحی از کدام یک از آیکونهای زیر استفاده می 2007در محیط ورد  – 86

1 )    2 )    3 )    4 ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.می 3: پاسخ گزینه 

 ( 94و  93برای وارد کردن آهنگ، از کدام ابزار زیر استفاده میکنید؟ )تامین اجتماعی سال  – 87

1 )Hyperlink  2 )Symbol  3 )Object  4 )WordArt 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3: گزینه 

را فشار میدهیم کدام  Iو   ctrlیک سند ورد را باز کرده و یک جمله در ان تایپ میکنیم جمله تایپ شده را انتخاب کرده و دو کلید  – 88

 ( 94شود؟ )آموزش و پرورش سال مورد حاصل می

   ( مورب شدن متن2  ( ضخیم شدن فونت1

 ( همتراز شدن متن با پهنای صفحه4  ( وسط چین شدن متن3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. میانبرصحیح می 2: گزینه ctrl+I  شودمیجهت مورب کردن نوشته استفاده . 

 ( 94شود؟ )دستیاران ستادی سال جهت نوشتن یک ورد به صورت دو ستونی از کدام یک از موارد زیر استفاده می -89

1 )Home + Paragraph    2 )Page Layout + Orientation 

3 )Home + Style    4 )Page layout + Columns 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه 

 

 (96، کدام است؟ )قوه قضاییه Excel 2007در محیط  Print Areaکاربرد ابزار  -90

 های موجود در یک کاربرگ( چاپ نمودار ایجاد شده از داده1

 Excel( پیش نمایش صفحه به صفحه یک کاربرگ از یک فایل 2

 ( انتخاب یک محدوده مشخصی از کاربرگ برای پرینت گرفتن3

 ( تعیین بزرگترین محدوده ممکن جهت چاپ4



 

 ICDL 362فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : گاهی اوقات در یک برگه اطالعات زیادی وارد می شود باشدصحیح می 3گزینه .

مشخص « ناحیه چاپ»ردی مایل به چاپ همه آنها نیستیم. با استفاده از یک امکان اکسل، می توانیم ناحیه ای را به عنوان که در موا

و از بخش  Page Layoutکرده و فقط آن را چاپ کنیم. برای اینکار ابتدا ناحیه مورد نظر را از برگه انتخاب کرده و سپس از زبانه 

Page Setup  روی دکمهPrint Area  کلیک کنید. سپس از دو گزینه موجود، گزینهSet Print Area  را انتخاب کنید. بدین

 ترتیب ناحیه انتخابی چاپ مشخص می شود.

 (96شود؟ )قوه قضاییه ظاهر می ?NAME#یک از موارد زیر، خطای در کدام -91

1 )=sum (A2 A5)   2 )=sum (A2,A5) 

3 )=sum (A2:A5)   4 )=sum (A2A5) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com در حالت گزینه اول، خطای  باشد.صحیح می 4: گزینه#NULL! شود. آشکار می

 دهد.رخ می ?NAME#گزینه دوم و سوم صحیح است و در گزینه چهارم خطای 

گیرید؟ )قوه م ابزار کمک می، اولین سطر کاربرگ در تمام صفحات تکرار شود از کداExcelاگر بخواهید به هنگام چاپ یک فایل  -92

 (96قضاییه 

1 )Page Layout > Print Titles  2 )Home > Cells > Format 

3 )Data > Text to Columns  4 )Home > Wrap Text 

ام توان هنگام چاپ اولین سطر در تممی Print Titles. با استفاده از باشدصحیح می 1گزینه : E-Estekhdam.comتیم آموزشی پاسخ 

 صفحات را تکرار کرد.

کدام مورد زیر حاصل خواهد شد؟ )دستگاههای  Deleteیک جدول ایجاد کرده اید با انتخاب جدول و فشار دادن کلید  Wordدر محیط  -93

 ( 94فراگیر دوم سال   -اجرایی 

 ( حذف جدول4  ول( پاک شدن عنوان جد3 ( حذف خطوط جدول2  پاک شدن محتویات جدول( 1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com شود و باشد. با عمل ذکر شده فقط محتویات جدول حذف میصحیح می 1: گزینه

 شود.خود جدول حذف نمی

 ( 94فراگیر اول سال   -شکل روبرو، کدام ابزار را نشان می دهد؟ )دستگاههای اجرایی  -94

 
1 )Text   2 )Paragraph   3 )Header and Footer  4 )Page Setup 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3: گزینه 

از کدام ابزار استفاده می کنید؟  وسط خانه قرار بگیرد. های جدول،جدول زیر را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم محتویات هر کدام از خانه -95

 ( 94فراگیر اول سال   -)دستگاههای اجرایی 
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1 )AutoFit  2 )Justify  3 )Center  4 )Cell Alignment 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 3: گزینه 

آموزش و پرورش ؟ )باشد.صحیح میکدام مورد در خصوص این فایل  .ذخیره شده استPPSX با پسوند Power Point یک فایل -96

 ( 95سال 

       .( قابل ویرایش نیست1

 شودمیباز  Slide Show( بطور معمول در حالت 2

    .های ویدئویی نیستیا فرمت  PDF( قابل تبدیل به فرمت3

 .شودمیایجاد Power Point های قدیمی( به منظور سازگاری با نسخه4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های با پسوند باشد. فایلصحیح می 2: گزینهPPSX  بطور معمول در حالتSlide 

Show باز می شوند. 

باشد. می Last name,First (name)  Home.Address   به ترتیب Access 2007 نام گذاری فیلدهای یک جدول در نرم افزار -97

 ( 95فراگیر  سوم سال   -؟ )دستگاههای اجرایی باشد.صحیح میکدام مورد در خصوص این نامگذاری 

 . شودمیله، به عنوان دوفیلد در نظر گرفته ، اما به دلیل وجود فاصشودمی( جدول ذخیره 1

 ( به دلیل وجود پرانتز در نام فیلدها، این نامگذاری مجاز نیست. 2

 ( به دلیل وجود نقطه در نام فیلدها، این نامگذاری مجاز نیست. 3

 .شودمی( دراین نامگذاری مشکلی وجود ندارد و جدول  به درستی ذخیره 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com  باشد.صحیح می 3: گزینه 

فراگیر   -کدام مورد زیر رخ خواهد داد؟ )دستگاههای اجرایی  Enter و  CTRLهای با فشار دادن هم زمان کلید Wordدر یک سند  -98

 ( 94دوم سال 

  paragraph ( رفتن به انتهایparagraph                2( انتخاب 1

 ( رفتن به انتهای سند4                    جدید( ایجاد یک صفحه 3



 

 ICDL 364فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. با فشار دادن کلیدهای ذکر شده یک صفحه جدید در ورد صحیح می 3: گزینه

 شود.ایجاد می

 ( 94یر دوم سال فراگ  -در یک سند کدام عمل زیر را انجام می دهد؟ )دستگاههای اجرایی  Sو  Ctrlترکیب کلیدهای  -99

 ( ذخیره سازی تغییرات4  بستن سند( 3  ( باز کردن سند2  سند جدید ( ایجاد یک1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com با فشار دادن کلیدهای ذکر شده تغییرات اعمال شده در سند  باشد.صحیح می 4: گزینه

 شود.ذخیره می

 ( 96کدام عمل می تواند انجام شود؟ )وزارت نیرو سال  SUMIFبا استفده از تابع  – 100

  .قرار گرفته است IFهایی که مجموع آنها در ستون ( فیلتر کردن سلول1

 .در آنها استفاده شده است SUMهایی که تابع ( فیلتر کردن سلول2

 .هایی که شرط خاصی را داشته باشند( محاسبه مجموع سلول3

 .قرار دارند IFهایی که در ستون ( محاسبه مجموع سلول4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : خیلی خالصه می توان گفت که تابع باشدصحیح می 3گزینه .SUMIF  محدوده ای

 کند.های عددی را به صورت مشروط جمع میاز داده

به کدام زبانه باید مراجعه  formula barرا نشان میدهد، جهت فعالسازی نوار فرمول نویسی  2007شکل زیر بخشی از یک فایل اکسل  -101

 ( 94و  93کرد؟ )تامین اجتماعی سال 

 

1 )insert   2 )data   3 )view    4 )formulas 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. در منوی می 3: گزینه صحیحview  و بخشshow  طبق تصویر زیر میتوان

formula bar .را فعال یا غیر فعال کرد 
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باشد.؟ )تامین اجتماعی یک سطر جدید ایجاد کنید کدام مورد زیر برای این کار مناسب می 6و گروه  5فرض کنید بخواهید بین گروه  – 102

 ( 94و  93سال 

 

 کنیم.را انتخاب می insertکلیک راست کرده و گزینه  6( روی شماره 1

 کنیم.را انتخاب می insertکلیک راست کرده و گزینه  7( روی شماره 2

 کنیم.را انتخاب می file ،newکلیک چپ کرده و از منوی  6( روی شماره 3

 کنیم.را انتخاب می file ،newکلیک چپ کرده و از منوی  7( روی شماره 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2: گزینه 

 (96گیرید؟ )قوه قضاییه ، از کدام مورد زیر کمک میPowerPoint 2007جهت ترسیم شکل یا ستاره در یک اسالید از یک فایل  -103

1 )Insert > Picture   2 )Insert > WordArt 

3 )Insert > ClipArt   4 )Insert > Shapes 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com کار  باشد.صحیح می 4: گزینهShapes  در سر برگInsert به منظور درج اشکال ،

 رود.هندسی به کار می

نمایش داده  13و  12، 10های اند. فرض کنید در حین نمایش بخواهید اسالیداسالید ایجاد کرده 52شامل  PowerPointیک فایل  -104

 (96ترین راه، استفاده از کدام ابزار است؟ )قوه قضاییه مناسبنشود. 

1 )Custom Slide Show   2 )Setup Slide Show 

3 )Hide Slide    4 )From Current Slide 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : اگر روی اسالید مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه باشدصحیح می 3گزینه .

Hide Slide شود.را بر گزینید، اسالید مورد نظر پنهان می 

 (96یک از موارد زیر، قابل انجام است؟ )قوه قضاییه سازی رکوردها بر اساس کدام، مرتبAccessدر محیط  -105

Iحروف الفبا .  IIعدد .  IIIتاریخ و زمان . 

1 )I ،II  وIII    2 )I  وII 

3 )II  وIII    4 )I  وIII 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : قابلیت جستجو برای تمام موارد ذکر شده در باشدصحیح می 1گزینه .access  وجود

 دارد.

 ( 94و  93در محیط اکسل در کدام مورد ظاهر خواهد شد؟ )تامین اجتماعی سال  !Numخطای  -106

 ( حذف محتویات یک خانه توسط یک فرمول، مورد ارجاع قرار گرفته است1

 ( تایپ اشتباه یک فرمول در خانه به لحاظ نگارشی2

 ( تقسیم محتویات یک خانه بر صفر3

 ر به تولید یک عدد خیلی کوچک گردد.جارد کردن فرمول در یک خانه که من( و4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: طبق توضیحات زیر گزینه 

های ولی از جهت دیگر یک مقدار معنادار است که می توانید با استفاده شودمی: این مقدار از یک نظر خطا محسوب # N/Aخطای 

هایی که مقدارشان است و می تواند در سلول Not Avalableمخفف  N/Aهای خود را بهبود ببخشید. هوشمندانه از آن فرمول

 های دیگری که از آن استفاده می کنند نیز سرایت می کند. به سلولمشخص نیست قرار بگیرد درضمن مقدار این خطا 

: این خطا زمانی رخ می دهد که اشکالی در متن فرمول وجود داشته باشد، مثال از تابعی استفاده کرده باشید که #NAMEخطای !

یی مواجه شدید باید فرمول را بررسی کنید وجود ندارد یا به جایی ارجاع داده باشید ومتن ارجاع درست نباشد. اگر شما با چنین خطا

های دیگری که فرمول آن ارجاع داده مشکالت احتمالی آن را پیدا کنید و اگر فرمول مشکلی نداشته باشد. خطا از یکی از سلول تا

 شده باشد سرایت پیدا می کند. 

اشتراک دو آدرس استفاده کرده باشید و این : این خطا تنها زمانی به وجود می آید که برای ادرس دهی از #NULLخطای !

 . شودمیهایی که به آن ارجاع داده باشید نیز منتقل به یاد داشته باشید که این خطا به تمام فرمول ،اشتراک تهی باشد

 :های زیر به وجود می آید: این خطا در حالت#NuMخطای !

 اشد بسیار بزرگ ب شودمیقدر مطلق مقداری که از فرمول نتیجه 

 به تابعی که ورودی عددی دارد، مقداری غیرعددی نسبت داده اید. 

 به تابعی که ورودی عددی دارد، عددی نسبت داده اید که در محدوده ی مجاز نیست. 

 البته بعضی از توابع مالی نیز در شرایط خاص چنین نتیجه ای را می دهند. 

 :این خطا زمانی رخ می دهد که مرجع فرمول وجود داشته باشد اما عوامل به وجود آورنده ی به شرح زیر است :!REF#خطای

 کرده اید.  pasteکرده و در محلی که فرمول آن ارجاع داده بود  cutیک سلول را 

 ها منتقل نشده است. یک سلول را در محلی کپی کرده اید که با اصالح فرمول آن، ارجاع به خارج از محدوده ی سلول

 :می تواند یکی از موارد زیر باشداست و دلیل به وجود آمدن او نیز  Excel: این خطا از متداولترین خطاها در #VALVEخطای !

 ها را نسبت داده اید. به تابعی که قرار است ورودی آن یک سلول باشد محدوده ای از سلول

به  .دهد که مجاز نیست که جمع کردن عدد با متن نمونه ای از این عملیات استفرمول عملیاتی را روی مقادیر انجام می 

 هایی که به آن ارجاع داده باشند نیز منتقل می شوند.یاد داشته باشید که این خطا به تمام فرمول
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 ( 95فراگیر  سوم سال   -فعال می کند؟ )دستگاههای اجرایی  Power point 2007آیکن روبرو، کدام نماد را در نرم افزار-107

1 )Normal 

2 )Slide Show 

3 )Slide Sorter 

4 )Notes Page 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.   این آیکون نماد صحیح می 2: گزینهslide show  2007در پاورپوینت نسخه 

 باشد.می

آموزش و ؟ )نیستهای موجود در گروه زیر امکان پذیر با،کدام عمل با استفاده ازویژگی  2007Power Pointدر محیط نرم افزار-108

 ( 95پرورش سال 

 ( بازگرداندن اسالید به حالت اول و پاک کردن تمام اشیای موجود بر روی آن1

 های پیش فرض( ایجاد یک اسالید جدید با قابلیت انتخاب آرایش2

  تغییر اشیای موجود بر روی آن( تغییر آرایش یک اسالید، بدون 3

 ( حذف کامل اسالید به همراه تمام اشیای روی آن4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. تغییر آرایش یک اسالید و در واقع صحیح می 3: گزینهEdit   کردن آن با

 باشد.نمیهای موجود در عکس امکان پذیر استفاده از ویژگی

 ( 94و  93اگر بخواهید محتویات جدول بر اساس یک ستون مرتب شود به کدام بخش مراجعه میکنید؟ )تامین اجتماعی سال  -109

1 )View   2 )Formulas   3 )Review   4 )Data 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. جهت مرتب کردن محتویات جدول بر اساس یک ستون از می 4: گزینه صحیح

 استفاده می کنیم. Dataگزینه 

 (96کنند؟ )قوه قضاییه های دولتی از کدام دامنه برای آدرس اینترنتی خود استفاده میبه طور معمول، سازمان -110

1 )edu     2 )gov 

3 )com     4 )org 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : های دولتی . دامنه سازمانباشدصحیح می 2گزینهgov  که مخففGovernment 

 باشد.است، می
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باشد؟ )قوه قضاییه  Internet Explorerمرورگر  Historyهای مشاهده شده در تواند دلیل عدم ثبت برخی از سایتکدام مورد، می -111

96) 

 InPrivate Browsingاز  ( استفادهProxy   2( استفاده از 1

 ( درج دامنه اشتباه3  ها از روی سرور( حذف سایت2

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : برای مرورگرها قابلیت باشدصحیح می 2گزینه .InPrivate Browsing  تعبیه شده

 به صورت کامل پاک خواهد شد. Historyاست که با استفاده از این قابلیت، بعد از استفاده از مرورگر و بستن آن، 

 (96های ورودی است؟ )قوه قضاییه کدام پوشه در یک حساب کاربری ایمیل، از نوع پوشه -112

1 )Outbox  وSpam/Junk  2 )Inbox  وTrash 

3 )Inbox  وSpam/Junk   4 )Trash  وOutbox 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 3گزینه .Inbox  وSpam/Junkهای ورودی و ، به عنوان پوشه

Trash  وOutbox های خروجی مد نظر هستند.به عنوان پوشه 

 ( 94و  93در شکل زیر بیانگر کدام مورد است؟ )تامین اجتماعی سال  R31عبارت  – 113

 

 ( ردیف و ستون خانه انتخاب شده2     ( نام فایل1

 محتویات خانه انتخاب شده (4  ( آخرین خانه حاوی اطالعات در کاربرگ3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : R شماره ردیف در ستون  31باشد. و عدد عنوان ستون میR پس  باشد.جدول می

 باشد.می 2گزینه صحیح 

در یک کاربرگ از یک فایل اکسل جهت انتخاب چند سطر که به طور متوالی واقع شده است از کدام کلید باید کمک گرفت؟  – 114

 ( 94)آموزش و پرورش سال 

1 )Alt   2 )Ctrl    3 )Shift    4 )Tab 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.comلید : جهت انتخاب چند سطر که به طور متوالی واقع شده است از کShift   استفاده

 باشد.صحیح می 3پس گزینه  شودمی
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 ( 94؟ )دستیاران ستادی سال باشد.صحیح میدر تصویر زیر از یک فایل اکسل کدام عبارت  – 115

 

1 )Average(B1;B5)  2 )Average(B1: B5)  3 )MEDIN(B1: B5)  4 )MEDIN(B1;B5)  

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. زیرا اگر تمام اعداد ستون صحیح می 2: گزینهB  را به هم جمع کرده و تقسیم بر

 رسید.می 19نمایید به عدد  5

باشد. به شکل شود که محتویات آن سلول که فقط عدد میانتخاب کدام فرمت عددی برای یک سلول از یک کاربرگ باعث می – 116

 ( 94کسری نمایش داده شود؟ )آموزش و پرورش سال 

1 )Accounting   2 )Currency  3 )Number   4 )Fraction 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com شد. حهت نمایش محتویات یک سلول بصورت عدد کسری از باصحیح می 4: گزینه

Fraction  شودمیاستفاده. 

فراگیر اول   -ها، قابل انجام است؟ )دستگاههای اجرایی ، عمل فیلتر کردن بر اساس کدام دادهExcelدر یک کاربرگ از یک فایل  -117

 ( 94سال 

 ( فقط سطر اول 4  ( هر ستون یا هر سطر3  ( هر سطر 2    ( هر ستون1

  

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com در یک کاربرگ از یک فایل :Excel  عمل فیلتر کردن بر اساس هر ستون قابل انجام

 باشد.صحیح می 1است در نتیجه گزینه 

 ( 94مورد استفاده قرار میگیرد؟ )آموزش و پرورش سال  Excelهای یک کاربرگ از یک فایل کدام مورد جهت مرتب سازی داده – 118

1 )Data - > Filter  2 )Data - > Sort  

3 )Insert - > Chart  4 )Home -> Conditional Formatting 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2: گزینه 

 C1قرار دارد و در خانه  9تا  2اعداد  Bو در همان سطرها برای ستون  8تا  1از کاربرگ اکسل اعداد  Aستون  8تا  1در سطرهای  – 119

را حذف کنیم کدام نتیجه در ستون  B و Aهای کپی میکنیم. اگر اعداد ستون C8تا  C2های را تایپ کرده و در خانه  A1^B1=>دستور 

C  ( 94حاصل خواهد شد؟ )دستیاران ستادی سال 

 ( همان نتیجه حاصل خواهد شد.NUM   3 )#REF  4#( 2   صفر (1



 

 ICDL 370فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2: گزینه 

 ( 94فراگیر دوم سال   -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیابزار رو به رو به کدام منظور استفاده  Excel در محیط  -120

 
 درج کردن یک سمبل در یک خانه( 2     ( همترازسازی محتویات یک خانه1

 ( افزایش پهنای یک ستون4  ها( ترکیب کردن دو یا چند خانه و وسط چین کردن محتویات خانه3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com::  باشد. آیکن مورد نظر صحیح می 3گزینهmerge & center  باشد. که برابر می

 باشد.ها میترکیب کردن دو یا چند خانه و وسط چین کردن محتویات خانه

 ( 94فراگیر دوم سال   -کدام مورد خواهد بود؟ )دستگاههای اجرایی  sum(A1;C2)=با توجه به جدول زیر نتیجه دستور  -121

 

1 )8   2 )22   3 )39   4 )6 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com در فرمول  ;باشد. چون عالمت صحیح می 1: گزینهsum  ذکر شده است به این معنی

 شود.می 8با هم جمع شود که حاصل   c2 و a1باشد. که فقط دو خانه می

 شود.می 22شود که حاصل های جدول با هم جمع می: استفاده کنیم تمام خانه از  ;نکته: اگر به جای 

خواهید این بخش را به شکل یک جدول نمایش دهید از کدام ابزار اید میرا انتخاب کرده excelیک فایل  کاربرگبخشی از یک  -122

 ( 94فراگیر دوم سال   - کنید؟ )دستگاههای اجراییاستفاده می

1 )   2 )   3 )   4 ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 2: گزینه شمارهformat as table  

این کاربرگ قرار  29و ستون  6ستون دارید. کدام مورد به خانه ای که در سطر  Excel ،35فرض کنید در یک کاربرگ از یک فایل  -123

 ( 94فراگیر اول سال   -دارد، اشاره می کند؟ )دستگاههای اجرایی 

1 )C2(6)   2 )AC6   3 )F29   4 )29F 



 

 ICDL 371فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com  شود و باشد. نام ستونهای اکسل با حروف انگلیسی نامگذاری میصحیح می2: گزینه

ستون  AAام  27شوند نام ستون نامگذاری شده، ستونهای بعدی به صورت دو حرفی نامگذاری می zام که با حرف  26پس از ستون 

 است. ACام  29و ستون  ABام  28

 ( 96شروع شده باشد؟ )وزارت نیرو سال  Aهایی را بر می گرداند که با حرف ، نامAccessکدام مورد در یک پرس و جو در محیط  – 124

1 )Name = “A”     2 )Name = “A+” 

3 )Name= “A? ”    4 )Name = “A*” 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. که بعد از در یک پرس جو به معنی این می *عالمت  باشد.صحیح می 4: گزینه

 تواند باشد. هر حرف و عددی می Aحرف 

؟ شود را شکست، تا در دو خط نمایش داده شودبه کمک کدام یک از امکانات زیر میتوان متنی را در یک سلول اکسل جا نمی – 125

 (94)آموزش و پرورش سال 

1 )Justify  2 )Fill   3 )Wrap Text   4 )Merge Cell 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com شود  از در یک سلول اکسل جا نمیباشد.جهت نمایش متنی که صحیح می 3: گزینه

 بهره می گیریم تا متن شکسته شود و در دو خط نمایش داده شود.  Wrap Textگزینه 

 ( 94و  93در طراحی یک فایل پاور پوینت، کدام مورد وضوح بیشتری دارد؟ )تامین اجتماعی سال  – 126

 های تاریک با پس زمینه روشن( نوشته2   های روشن با پس زمینه تاریک( نوشته1

 های روشن با پس زمینه روشن( نوشته4   های تاریک با پس زمینه تاریک( نوشته3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.می 2: گزینه صحیح 

شود؟ )تامین ، از کدام ابزار کمک گرفته می2007های از پیش آماده به اسالیدهای یک فایل پاورپوینت جهت اعمال کردن طرح -127

 ( 94و  93اجتماعی سال 

1 )SmartArt   2 )Themes  3 )Slide Master   4 )ClipArt 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. به منوی می 2: گزینه صحیحdesign  و بخشthemes  طبق تصویر زیر مراجعه

 نمایید.

 



 

 ICDL 372فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 ( 94شود؟ )آموزش و پرورش سال از اسالید جاری از کدام مورد استفاده می Power Pointجهت اجرای نمایش یک فایل  – 128

1 )F11    2 )F5   3 )Shift + F5   4 )Ctrl +F9 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3: پاسخ گزینه 

در یک وب سایت بر روی لینک یک فایل راست کلیک می کنید، انتخاب کدام مورد باعث دانلود فایل بر روی سیستم شما خواهد -129

 ( 95آموزش و پرورش سال شد؟ )

1 )Copy Link Address   2 )Save As  3 )Save Target As  4 )Copy 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. برای ذخیره سازی )دانلود( یک فایل در وب سایت، بر روی صحیح می 3: گزینه

 را انتخاب می نمائیم.  Save Target Asگزینه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه ی 

از یک سبک خاص پیروی کند. مناسب ترین مورد برای این  Power Pointهای شما در محیط در صورتی که بخواهید تمام ارائه – 130

 ( 96کار کدام است؟ )وزارت نیرو سال 

 template( ایجاد یک فایل 2     استاندارد  layout( ایجاد 1 

 کردن اسالیدها  duplicate( 4     جدید  outline( معرفی 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : یل . فاباشدصحیح می 2گزینهTemplate های ای است که از قبل ویژگیفایل نمونه

از یک سبک  Power Pointهایمان در محیط ای دارند. بنابراین، اگر بخواهیم تمام ارائهباشد. که سبک ویژهخاصی را دارا می

 کنیم.استفاده می Templateخاص پیروی کند، از 

ش برای پرش به اسالیدهای نامتوالی در هنگام ارائه کدام است؟ )دستگاههای مناسب ترین رو Power point 2007 در نرم افزار -131

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 

 و انتخاب اسالید مورد نظر Normal  ( تغییر به نمای1

 Slide Show( استفاده از کلیدهای جهتی چپ و راست برای بازگشت به عقب و جلو در همان نمای 2

 ها بر اساس ترتیب نمایش در ارائهو مرتب سازی اسالید Slide Sorter( تغییر به نمای 3

  Go to Slide ( راست کلیک بر روی اسالید و انتخاب اسالید مورد نظر در4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com  باشد.صحیح می 4: گزینه 

 

 

 

 



 

 ICDL 373فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 ( 94فراگیر اول سال   -به بعد( چه کاربردی دارد؟ )دستگاههای اجرایی  2007) PowerPointهای جدید شکل زیر، در نسخه -132

 

 های مختلف اسالید( حرکت بین بخش2    ( ایجاد یک نمایش دلخواه از چند اسالید 1

 ( تعیین جهت حرکت یک شکل در یک اسالید 4    ( نحوه ظاهر شدن یک اسالید در حین نمایش 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. نحوه ظاهر شدن یک اسالید در حین نمایش را نشان می دهد.صحیح می 3: گزینه 

 ( 96؟ )وزارت نیرو سال باشد.صحیح می PowerPointدر نرم افزار  layoutو  designکدام مورد در خصوص تفاوت  – 133

1 )design  مربوط به ظاهر اسالید وlayoutدر اسالید است. ، مربوط به جایگزینی عناصر 

2 )layout  یک اسالید بر خالفdesign  آن پس از ذخیرهpresentation  قابل تغییر نیست 

3 )design  وlayout  هر زیر مجموعه ازpage setup هستند اماlayout جزئیات بیشتری دارد 

4 )design ( تنها به تمTheme اسالید ختم )اما  شودمیlayout را هم در بر می گیردها فونت و رنگ نوشته 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 1گزینه. Design  مربوط به ظاهر اسالید وLayout  مربوط به

 جایگزینی عناصر در اسالید است.

 ( 94و  93شکل روبرو بیانگر کدام وضعیت نمایش است؟ )تامین اجتماعی سال  power pointدر محیط  – 134

 

1 )Normal  2 )Reading  3 )Slide Show  4 )Slide Sorter 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.می 4: طبق شکل زیر گزینه صحیح 

 

 



 

 ICDL 374فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

در حین نمایش، استفاده از کدام  15اسالید دارید. ساده ترین راه برای نمایش داده نشدن اسالید شماره  20یک فایل پاور پوینت شامل  – 135

 ( 94و  93باشد.؟ )تامین اجتماعی سال ابزار می

1 )Hide Slide  2 )Delete Slide  3 )Custom Slide Show  4 )Timing Slide Show 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. راحت ترین روش برای این مورد صحیح می 1: گزینهHide Slide باشد.می 

 ( 94شود؟ )دستیاران ستادی سال جهت زمانبندی انتقال از یک اسالید به اسالید دیگر از کدام زبانه استفاده می – 136

1 )Animations   2 )Slide Show   3 )Design   4 )View 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. جهت زمانبندی انتقال از یک اسالید به اسالید دیگر از صحیح می 2: گزینه

Slide Show شود.استفاده می 

یک فایل صوتی در پس زمینه پخش شود. جهت اضافه کردن فایل  power pointفرض کنید بخواهید در حین نمایش یک فایل  – 137

 ( 94و  93صوتی مورد نظر از کدام بخش کمک میگیرید؟ )تامین اجتماعی سال 

1 )Animation  2 )Home  3 )Insert  4 )Slide Show 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com نمایش یک فایل در  باشد. برای اجرای یک فایل صوتی در حینصحیح می 3: گزینه

 می توان استفاده کرد. Insertبرنامه پاورپوینت از گزینه 

 ( 96هایی که در گذشته دیده شده است استفده می گردد؟ )وزارت نیرو سال کدام ویژگی برای مشاهده وب سایت – 138

 1 )favorites  2 )history  3 )cookies  4 )settings 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : های مشاهده شده در وب، در . تمام آدرسباشدصحیح می 2گزینهHistory  ذخیره

 است. Hو  Ctrlترکیبی از  Historyشوند. کلید میانبر می

 ( 94فراگیر دوم سال   -اگر بخواهید برای یک اسالید توضیحی اضافه کنید از کدام نوع نمایش استفاده میکنید؟ )دستگاههای اجرایی  -139

1 )Notes page   2 )Outline   3 )Slide Master   4 )Normal 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com از :Notes page  ه کننده ارایه، توضیحات تکمیلی و برای ارایه توضیحات بیشتر )تهی

استفاده میگردد. این نما در هنگام نمایش ارایه  نشان داده نخواهد شد، اما در صورت لزوم در هنگام چاپ میتوان این نما را نیز ( …

 به چاپ رساند.

 

 



 

 ICDL 375فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 ( 94و  93قابل ذخیره سازی است؟ )تامین اجتماعی سال  wordبا کدام یک از پسوندهای  power pointیک فایل  – 140

 dotج(     docب(    rtfالف( 

 ( فقط الف4   فقط ج( 3   ب و ج( 2  الف و ب( 1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.سایر موارد اشتباه می باشد.صحیح می 4: گزینه 

( ذخیره کنیم پسوند آن کدام مورد خواهد Power Point Showیک فایل را به شکل نمایشی ) 2007اگر در محیط پاور پوینت  – 141

 ( 94بود؟ )آموزش و پرورش سال 

1 )ppt   2 )potx    3 )pptx   4 )ppsx 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های ها در برنامه پاورپوینت جهت ذخیره بصورت فایلباشد. فایلصحیح می 4: گزینه

 .ذخیره می شوند ppsxنمایشی با پسوند 

آموزش شود؟ )درصورتی که یک نامه را از صندوق ورودی پست الکترونیکی خود به شکل معمولی حذف کنید کدام عمل انجام می-142

 ( 95و پرورش سال 

 های حذف شده و قابل بازگردانی به صندوق ورودیصندوق ورودی به پوشه  نامه( انتقال از 1

 های حذف شده و قابل بازگردانی به صندوق ورودی( کپی از صندوق ورودی به پوشه  نامه2

 OUT BOXهای حذف شده و قابل بازگردانی به ( انتقال از صندوق ورودی به پوشه  نامه3

 OUT BOXهای حذف شده و قابل بازگردانی به ( کپی از صندوق ورودی به پوشه  نامه4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. در صورت حذف یک نامه از صندوق ورودی به شکل صحیح می 1: گزینه

 باشد.صندوق ورودی میهای حذف شده متقل شده و قابل بازگردانی به معمولی، نامه از صندوق ورودی به پوشه  نامه

ظاهر شود از  "شماره اسالید"اسالید به صورت  65باشد. اگر بخواهید در پایین هراسالید می 65شامل  Power Pointیک فایل  – 143

 ( 94کدام ابزار استفاده میکنید؟ )دستیاران ستادی سال 

1 )Slide Master   2 )Slide Number 3 )Slide Sorter  4 )Object 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2: گزینه 

 ( 94فراگیر دوم سال   -چه نوع اسالیدی است؟ )دستگاههای اجرایی  Power Pointبه طور معمول اولین اسالید در یک فایل   -144

1 )Title and Content  2 )Title only  3 )Title Slide  4 )Blank 



 

 ICDL 376فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.comشود یعنی : در اولین اسالید فایل پاور پوینت برای ارائه معموال فقط عنوان ارائه ذکر می

 باشد.صحیح می 3گزینه 

استفاده کرده اید. کدام یک از  Exit→fade، برای یک نوشته از ابزار PowerPointفرض کنید داخل یک اسالید از یک فایل  -145

 ( 94فراگیر اول سال   -موارد زیر، حاصل خواهد شد؟ )دستگاههای اجرایی 

 در حین نمایش این اسالید، نوشته مورد نظر به تدریج ظاهر خواهد شد.  (1

 در حین نمایش این اسالید، نوشته مورد نظر به تدریج محو خواهد شد. (2

 پس ظاهر خواهد شد.نوشته مورد نظر به تدریج محو و س (3

 نوشته مورد نظر به تدریج ظاهر و سپس محو خواهد شد. (4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2: گزینه 

؟ )آموزش و پرورش مورد استفاده قرار میگیرد Power Pointهای جایگزینی کدام پنجره در برای ایجاد حرکت در اسالیدها و جلوه – 146

 ( 94سال 

1 )Slide Transition      2 )Shared Workspace 

3 )Slide Layout      4 )Slide Design 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.comهای بصری در پاور پوینت از : جهت ایجاد حرکت و جلوهSlide Transition  استفاده

 باشد.صحیح می 1در نتیجه گزینه  ؛شودمی

 ( 96بهترین عمل برای استفاده بهینه از فضای صندوق پست الکترونیکی در طوالنی مدت، کدام است؟ )وزارت نیرو سال  – 147

 های اسپم شده ( حذف ایمیلsaved   2ها در پوشه ( آرشیو ایمیل1

 mail clientرم افزارهای های مهم با استفاده از ن( آرشیو دوره ای ایمیل4  ها های ارسال شده و پیش نویس( حذف ایمیل3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com سازی فضای صندوق پست الکترونیکی، برای بهینه باشد.صحیح می 4و  3، 2: گزینه

 باشد.کاربردی می 4و  3، 2های استفاده از هر سه گزینه 

فراگیر اول سال   -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیاستفاده  Accessبه عنوان منبع داده برای تهیه گزارش در محیط  ،کدام مورد )موارد( -148

94 ) 

Report. IV                        Form. III                    Query. II                   Table. I 

1 )I  وII    2 )I   3 )II  وIII    4 )III  وIV 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.میصحیح  1: گزینه 
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فراگیر دوم   -کدام ابزار برای انتخاب فقط یک وضعیت از بین چند وضعیت مناسب است؟ )دستگاههای اجرایی  Accessدر محیط  -149

 ( 94سال 

1 )Check box  2 )Text box  3 )Form  4 )Combo box 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com برای انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه از :combo box شود.استفاده می 

ها نیز ابزاری برای انتخاب شود و سایر گزینه باشد. که به صورت تیک وارد میبرای انتخاب چند مورد می check boxنکته: 

 باشد.نمی

 ( 94ب است؟ )دستیاران ستادی سال کدام ابزار برای تعیین ارتباط بین جداول مناس accessدر محیط  – 150

1 )Macro   2 )Relationship   3 )Object  4 )Dependencies 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. در محیط صحیح می 2: گزینهaccess   برای تعیین ارتباط بین جداول گزینه ی

Relationship .کاربرد دارد 

 ( 94ها کدام است؟ )آموزش و پرورش سال مناسب ترین ابزار برای ورود و نمایش داده Accessدر محیط  – 151

1 )Form  2 )Macro  3 )Modules  4 )Report 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. فرم یکی از اجزای بانک اطالعاتی است که واسطی بین صحیح می 1: گزینه

ها می توان های یک یا چند جدول ایجاد می کند. با ایجاد فرممایش، ورود و ویرایش دادهکاربر و جداول بانک اطالعاتی برای ن

های ها می توان دسترسی کاربران به دادهها را ساده تر و کاربر پسندتر نمود. با استفاده از فرمعملیات ورود، ویرایش و حذف داده

 عداد محدودی که مورد نیاز آنهاست را در اختیار کاربران قرار داد.جداول را کنترل کرد و به جای تمام فیلدها و رکوردها، ت

  (96)فراگیر چهارم و آموزش و پرورش سال ؟ شودمیاز کار افتادن کدام سخت افزار، باعث از کار افتادن کل سیستم   -152

1 )Monitor     2 )Random Access Memory     

3 )Network Interfase Card    4 )Mouse / keyboard 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : افزارها برای اجرا در حافظه . به دلیل اینکه نرمباشدصحیح می 2گزینهRAM  گسترش

 افتد.، کل کامپیوتر از کار میRAMیابند، بنابراین، با از کار افتادن می

دریک موتور جستجوی استاندارد کدام یک از عملگرهای زیر برای جستجوی دقیق یک عبارت به همان صورتی که وارد شده است، -153

 ( 95فراگیر  سوم سال   -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیاستفاده 

1 )" "    2+ )    3 )( )    4} { ) 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com برای جستجوی دقیق یک عبارت به همان صورتی که وارد باشدصحیح می 1: گزینه . .

 قرار می دهیم.   " "شده است، متن مورد نظر را داخل نماد 

فراگیر  سوم   -؟ )دستگاههای اجرایی باشد.صحیح میشده اند،   Marks as Readهای الکترونیکی کهکدام مورد در خصوص پست-154

 ( 95سال 

 .شوندحذف میشدن، ها در صورت خوانده ( پست1

 .شونده شکل خوانده شده  نمایش داده میها بالفاصله پس از ورود به صندوق ورودی ب( پست2

  .اندشوند که خوانده شدهمایش داده میها باز شوند به شکلی ن( بدون اینکه پست3

  د.شونحذف میها در صورت خوانده نشدن تا مدت زمان مشخصی، ( پست4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های باشد. ایمیلصحیح می 2: گزینهmarks as read  ها بدین معناست که پست

 .شونده شکل خوانده شده  نمایش داده میبالفاصله پس از ورود به صندوق ورودی ب

 

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال های یک ساختمان، از کدام نوع شبکه کامپیوتری استفاده می شود؟  کامپیوتربرای اتصال  -155

 1 )WAN   2 )CAN   3 )LAN   4 )BAN 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com هایگیرنده ها و سرویسدهنده از سرویس ایمجموعه باشد. شبکهصحیح می 3:  گزینه 

ها گیرنده ، و سرویسدهی خدمات نقش (Serverها )دهنده سرویس بین هستند. در این یکدیگر متصل به باشد کهمی متعددی

(Client) محلی هایشبکه یدو دسته به توانها را میکنند. شبکهمی را بازی مشتری نقش LAN تر از بزرگ هایو شبکه

تشکیل شده  Local area networkاز سرنامه عبارات  LAN( چیست ؟ کلمه LANکرد. شبکه محلی )  (تقسیم (WANآن

دانید که می توانیم با استفاده از چند رایانه یک شبکه کوچک خانگی را راه انداخت. به است، و به معنایشبکه محلیاست. حتماً می

یک سیستم ارتباطی  LANبود.  LANشود. این یک تعریف بسیار ساده ولی کامالً مفهومی از شبکه های گفته می LANاین شبکه 

که برای اتصال کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات )مانند پرینتر، اسکنر، دستگاه کپی و ...( به یکدیگر طراحی شده است. سرعت باالست 

برای یک ناحیه کوچک مانند یک ساختمان یا یک شرکت و مانند آن طراحی شده است. با اتصال چند شبکه محلی یا  LANالبته 

LAN  ه نام به یکدیگر می توانید یک شبکه بزرگتر بWAN  یاWIDE AREA NETWORK .بسازید 

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال   کدام دو پوشه زیر ، در یک حساب کاربری ایمیل ، از نوع پوشه های ورودی است؟  -156

1 ) inbox و Spam/junk       2 ) outbox و Spam/junk 

3 ) inbox و Trash      4) Trash و outbox 

  آموزشی پاسخ تیمE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 1:  گزینهspam-inbox  صحیح میباشد و ایمیلهای دریافتی بر حسب

 نوع ایمیل به یکی از این دو فولدر منتقل میشود.
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 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال چند کاربره صحیح است؟  Windows 7کدام مورد در خصوص یک سیستم عامل  -157

 صورت خودکار برای هر کاربر یک محدودیت زمانی در نظر گرفته می شود.(  به 1

 تواند برخی است تنظیمات حساب کاربری خود را تغییر دهد.( هر کاربر می2

 ( به هر کاربر یک کلمه عبور اختصاص می یابد.3

 آن نخواهند بود. ( در صورت حذف نرم افزار از سیستم توسط یک کاربر، سایر کاربران قادر به استفاده از4

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2:  گزینه 

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال با استفاده از خط کش،کدام مورد را نمی توان تغییر داد؟  Wordدر نرم افزار  -158

1 )Right Indent 2 )Center Indent  3 )Tab Stop Position  4 )Left Indent 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2:  گزینه 

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال شود؟ تحت کدام شرط، یک متن طوالنی در یک سلول، به سلول مجاور وارد می -159

 ان باشدها یکس( فرمت اعمال شده بر روی هر یک از سلول2   ( اندازه سلول اولیه، غیر قابل تغییر باشد.1

 شودای به سلول مجاور وارد نمی( هیچ داده4  ( طول متن، از اندازه سلول اولیه بیشتر باشد3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4:  گزینه 

آموزش و پرورش  )فراگیر پنجم ونشان می دهد، نتیجه تابع زیر کدام است؟  Excelزیر بخشی از یک کاربرگ را در نرم افزار  شکل -160

 (97سال 

 IFERROR(A3/B3,”Error in calculation”) 

 

 

 

 

 

1 )2   2 )#Error  3 )Error in calculation  4 )#Value! 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. حاصل تقسیم عدد بر صفر خطا میدهد و طبق تابع خطای صحیح می 3:  گزینه

 میباشد. 3نمایش داده گزینه 

مشخص شده است، کدام عمل زیر قابل  <<<دهد، در قسمتی که با را نشان می Excel 2013شکل زیر بخشی از پنجره نرم افزار  -161

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال انجام است؟ 

 

B A  

2 3 1 

1 3 2 

0 2 3 
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 ( تغییر فرمت سلول ها2    ( درج و ویرایش فرمول ها و توابع1

 ( درج مقدار پیش فرض برای سلول ها4     جو در سلول ها( جست3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. در باکس ذکر شده میتوان فرمول و توابع و مقدار هر سلول صحیح می 1:  گزینه

 را تغییر داد.

)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال بین کدام یک از موارد زیر انجام می شود؟   Accessدر نرم افزار  (Relationship)رابطه  -162

97) 

 ( جستجوها4   ( فیلدها 3   ( جدول ها 2  ( فرم ها 1 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. رابطه بین جداول در تمام پایگاه داده ها از جمله اکسس صحیح می 2:  گزینه

 میباشد.

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال را نشان میدهد؟  PowerPoint 2013ورد سر برگ های دائمی در نرم افزار کدام م -163

1 )Transitions, Picture     2 )Picture, Table 

3 )Layout, Insert       4 )Home, Transitions  

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4:  گزینه 

را بزنید کدام  Enterرا تایپ کنید و سپس کلید  Microsoftعبارت  Internet Explorerر صورتی که در نوار آدرس نرم افزار د -164

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال عمل را خواهد داد؟ 

 ( خطایی مبنی بر وارد نکردن دامنه به صورت کامل مشاهده خواهید کرد 1

 وجود دارد. Microsoftشده هدایت می شوید که در دامنه آن کلمه  ( به آخرین صفحه مشاهده2

 ( این عبارت در موتور جست و جویی که در نرم افزار به عنوان پیش فرض تعریف شده است جستجو می شود.3

 .هدایت می شوید Microsoft.com( به سایت 4

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com صورتی که در نوار ابزار به غیر از آدرس وب سایت باشد. در صحیح می 3:  گزینه

کلمات دیگری تایپ شود موارد تایپ شده در موتور جست و جویی که در نرم افزار به عنوان پیش فرض تعریف شده است جستجو 

 می شود.

165- Gadget ها در کدام بخش از Windows 7  (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال قابل استفاده هستند؟ 

1)Task bar  2)Start Menu   3 )Folder   4 )Desktop 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E باشد. گجتها در دسکتاپ قابل استفاده میباشند.صحیح می 4:  گزینه Gadget  در

انجام کار خاصی  ای دارد و اساساً برای راحتی و آسایش انسان درحقیقت یک ابزار تکنولوژیکی است که عملکرد و کاربرد ویژه

 .شده استخلق 
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فرض کنید شما دارای دو آدرس ایمیل شخصی و سازمانی هستید. اگر بخواهید ایمیل های ارسال شده به ایمیل شخصی را در ایمیل  -166

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال سازمانی خود نیز دریافت کنید بهترین روش کدام است؟ 

 در ایمیل شخصی Forwarding ( استفاده از قابلیت1

 ( دریافت اشتراک ماهانه یا ساالنه از دو سرویس دهنده ایمیل ها 2 

 ( قابلیت دریافت ایمیل های شخصی در ایمیل های سازمانی وجود ندارد.3

 مشابه ایمیل شخصی ID( ساخت ایمیل سازمانی با 4

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E ابلیت انتقالقباشد. صحیح می 1:  گزینه) forward(  وب میلها ، به راحتی امکان انتقال

 .ایمیل ها به یک آدرس دیگر را بدون نیاز به هیچ زحمتی از جانب شما فراهم می کند

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال شود؟ در یک سیستم کامپیوتری، برای انتقال کدام مورد استفاده می VGAکارت  -167

 ( توان الکتریکی4   ( صدا3   ( ویدئو2   های شبکهسیگنال( 1

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. . بعد از پردازندهصحیح می 2:  گزینه CPU کارت گرافیک VGA  یکی از

یک یک قطعه است . گرافیک وظیفه اش پردازش تصویری و ارتباط با نمایشگر را دارا میباشد . کارت گراف PC مهم ترین قطعات

سخت افزاری است که اطالعت پردازنده را برای نمایش آماده میکند هرچه قدرت و حافظه بیشتر باشد تصویری با کیفیت تر خواهیم 

داشت کارت گرافیک عالوه بر خروجی به صفحه نمایش خروجی دیگری به تلویزیون دارن و هم چنین دارای ورودی برای 

 ویدیومی باشد . 

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال کند و می بندد؟ را ذخیره می Wordاز کدام مورد، تغییر جدید در سند ذخیره شده  استفاده -168

1 )Ctrl + S  2 )Alt + F4   3 )Ctrl + W   4 )Ctrl + F4 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com اعث ذخیره و بستن ب 4باشد. در سند ذخیره شده ورد فقط گزینه صحیح می 4:  گزینه

 قبل از ذخیره و خروج سوال میکنند. 3و  2سند میشود و گزینه 

)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال دهد؟ ، چه تعداد از موارد زیر را انجام میWindows 7در سیستم عامل  Restoreعملیات  -169

97) 

 پاک شده هایفایلبرگرداندن  -

 Restore Pointهای نصب شده پس از حذف کردن برنامه -

 Restore Pointبرگرداندن تنظیمات سیستم به هنگام ایجاد  -

 3( 4    2( 3    1( 2   ( صفر1

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com صحیح می 3:  گزینه( باشد. . بازگردانی سیستمSystem Restore)  در ویندوز یکی

ای بازگرداند که آگاهید در آن توان ویندوز را به نقطههایی است که گاهی اوقات بسیار کاربرد دارد. با این قابلیت میاز ویژگی

ویژگی محدود و در عین حال بسیار  System Restoreبرده است.  تاپ شما از هیچ گونه مشکلی رنج نمیزمان سیستم یا لپ
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اید خواهد برد. البته بازگردانی سیستم یا سیستم ای که از پیش ذخیره کردهاست که کامپیوتر شما را به زمان دلخواهای العادهفوق

افزار خاص شروع شود! اما اگر مشکل از هنگام نصب کردن یک نرمریستور  باعث حذف شدن ویروس یا تعمیر فن سیستم شما نمی

ای قبل از اینکه مشکالت شروع به توان به نقطهمی System Restoreخواهد بود و با  شده باشد، این راه حل قطعاً نجات دهنده

 قابل بازیابی نمیباشد.  System Restoreآغاز کنند، بازگشت. همانطور که از توضیحات برداشت میشود فایلهای حذف شده با 

)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال قابل شمارش هستند؟  Wordدر نرم افزار  Word Countچه تعداد از موارد زیر، توسط ابزار  -170

97) 

1 )2                                                                                                                    - Pages                  

2 )5                                                                                                                                    Words  -  

3 )4                                                                                                                            - Characters 

4 )3                                                                                                                                        - Lines 

- Paragraphs                                                                                                         

 پاسخ تیم آموزشی E-Estekhdam.com مورد قابل شمارش میباشد. 5باشد. طبق شکل زیر هر صحیح می 2:  گزینه         

 

)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال بر برای ایجاد پوشه جدید است؟ ، کدام مورد، یک کلید میان Windows 7در سیستم عامل  -171

97) 

 بایست از طریق راست کلیک، پوشه جدید ایجاد کرد.و میبری وجود ندارد ( بر ای این عمل، کلید میان1

2 )Ctrl + N 

3 )Shift + N 

4 )Ctrl + Shift + N  

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4:  گزینه 

 

 

 



 

 ICDL 383فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

پنجم و آموزش و )فراگیر به ترتیب صحیح است؟  Excelکدام مورد در خصوص درستی یا نادرستی گزاره های زیر در نرم افزار  -172

 (97پرورش سال 

 (، می توان رنگ های دلخواه تعیین کرد.Worksheet Tabsبرای سربرگ کاربرگ ها ) -

 می توان تصویری را به عنوان زمینه یک کاربرگ انتخاب کرد. -

 درست –( درست 4  نادرست  -( نادرست 3 درست  -( نادرست 2  نادرست  -( درست 1

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4:  گزینه 

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال دارد؟  قرار، در کدام بازه  Excelدر نرم افزار  RANDخروجی تابع )( -173

 100 - 0( 2   ( بستگی به پارامترو وردی این تابع دارد.1

3 )1 – 100      4 )0 – 1 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com تابع باشد. صحیح می 4:  گزینهRAND  برگشت میدهد و هیچ  1و  0عددی بین

میباشد که کمترین و بیشترین عدد را گرفته و به صورت تصادفی  RANDBETWEENپارامتر ورودی نیز دریافت نمیکند و تابع  

 عددی بین دو عدد ذکر شده برگشت میدهد. 

)فراگیر پنجم و آموزش ، برای درج داده های یک ستون در یک ردیف ، از کدام روش استفاده می شود؟ Excel 2013افزار  نرمدر   -174

 (97و پرورش سال 

1) Paste Special > Transpose   2 تابع )TOROW 

 CONVERT     4 )Paste Special > Paste as a Row( تابع 3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com یو سپس از آنها کپ دیستون وارد کن کیعدد در  یتعدادد اشبصحیح می 1:  گزینه 

 Transpose ی نهی. در پنجره باز شده گزدیرا انتخاب کن Paste Spetial نهیو گز دیکن کیراست کل گرید ی. در خانه ادیریبگ

 شوند. یم یگذاریجا یفیداده ها بصورت رد نصورتی. در ادیکن کداریرا ت

)فراگیر هایی را انتخاب کرد؟ توان از آن آیتمکند که می( را ایجاد میDrop Down List، لیستی ) Accessکدام مورد در نرم افزار  -175

 (97پنجم و آموزش و پرورش سال 

1 )OLE Object  2 )Lookup Wizard  3 )Memo  4 )Hyperlink 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.می صحیح 2:  گزینه 

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال ، صحیح است؟ رو، کدام مورد در خصوص شکل روبه PowerPointدر نرم افزار  -176

 توان به سرعت، عکس یا نموداری را در اسالید درج کرد.های موجود، می( با استفاده از آیکون1

 توان متن را در این بخش درج کرد.( تنها می2

 ان درج همزمان عکس و نمودار در اسالید وجود دارد.( امک3

 توان به سادگی بر روی آن، متن نوشت.( در صورت درج عکس یا نمودار ، می4

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 1:  گزینه 



 

 ICDL 384فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 

)فراگیر بندی ارائه را قبل از انجام آن ، تنظیم کرد؟  توان زمان، با استفاده از کدام یک از ابزارهای زیر، می PowerPointدر نرم افزار  -177

 (97پنجم و آموزش و پرورش سال 

1 )Present online    2 )Animation Duration 

3 )Rehearse Timings    4 )Animation Timing 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3:  گزینه 

 

جوی متن نوشته شده وجوگر پیش فرض و جستو، باعث باز شدن جستEnterنوشتن کدام مورد در نوار آدرس مرورگر و زدن کلید  -178

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال شود؟ می

1 )http://searchexample    2)https://examplesearch.com 

3) http://examplesearch.com   4 )example search 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com در صورتی که در نوار ابزار به غیر از آدرس وب سایت  باشد.صحیح می 4:  گزینه

نرم افزار به عنوان پیش فرض تعریف شده است کلمات دیگری تایپ شود موارد تایپ شده در موتور جست و جویی که در 

 جستجو می شود.

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال برای دسترسی به کدام مورد نیاز است ؟  (Ethernet) کابل  اترنت  -179

 پردازنده مرکزی ( 4  نمایشگر     (3  منبع تغذیه ( 2    شبکه (1

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. . اترنت یکی از فناوریهای مبتنی بر صحیح می 1:  گزینهFrame های در شبکه

کشی و است. این فناوری وضعیت سیمگرفته شده  etherباشد. این نام از مفهوم فیزیکی می LANهای محلی رایانه برای شبکه

 کند. را معین می Data linkآدرس در الیه  MAC های آدرسی همچوناستانداردهای سیگنالینگ در الیه فیزیکی و همچنین قالب

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال صحیح است ؟   windows7 کدام مورد در خصوص سیستم عامل  -180

 . یکی سیستم عامل کامال مجازی با قابلیت ایجاد چند کاربر است ( 1

 است. portable devices قابل نصب بر روی انواع لوازم قابل حمل ( 2

 . یک سیستم عامل گرافیکی با قابلیت ایجاد چند کاربر است ( 3

 ماوس  صفحه کلید هر دو برای استفاده از آن ضروری هستند. ( 4

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com یک سیستم عامل گرافیکی با قابلیت چند کاربر  7باشد. ویندوز صحیح می 3:  گزینه

 میباشد

 

 

 

http://searchexample/
http://examplesearch.com/


 

 ICDL 385فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

، در کدام نما ها متن و عناصر گرافیکی مانند تصاویر و نمودار ها به همان شکلی چاپ خواهند شد، نمایش داده  word زاردر نرم اف – 181

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال می شوند؟ 

1) print layout و Outline        2)  Normal 

3)  print layoutو Read in    4) print layout 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4:  گزینه 

)فراگیر پنجم و آموزش و از کدام ابزار استفاده میشود؟ word برای مشاهده دو بخش متفاوت از یک سند در یک پنجره از نرم افزار –182

 (97پرورش سال 

1) New window  2)  Multiple pages    3 )   Split window 4 ) Arrange window 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3:  گزینه 

)فراگیر پنجم و ؟  باشد internet explorer کدام مورد می تواند دلیل عدم ثبت برخی از سایت های مشاهده شده در مرورگر  -183

 (97آموزش و پرورش سال 

 InPrivate Browsing استفاده از ( 2    حذف سایت ها از روی سرور ( 1

 Proxy استفاده از ( 4      درج دامنه اشتباه ( 3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2:  گزینه 

 

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال ، کدام است ؟  excel در نرم افزار  Alt+Enter کاربرد -184

 آخرین سلول در کاربرگپرش به  (2   ( رفتن به خط جدید در همان سلول1

 رفتن به سلول جدید (4   ( پرش به اولین سلول در کاربرگ3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. رفتن به خط جدید در همان سلول صحیح میباشد.صحیح می 1:  گزینه 

)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال یر است ؟ با استفاده از ابزارهای موجود در شکل زیر ، کدام عمل امکان پذ excel در نرم افزار -185

97) 

 

  تغییر نوع مقدار سلول ( 4   تغییر جهت متن در سلول ( 3  ( تغییر رنگ سلول2 تغییر اندازه سلول ( 1

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 2:  گزینه 
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 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال نیست ؟  Database Object ، کدام یک   Access در نرم افزار –186

1 ) Relationship  2) Report   3)Queries   4) Table 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.  رابطه یا صحیح می 1:  گزینهrelationship  جز هاDatabase Object  

 نمیباشد. فرم و کوئری و رپورت جز دیتابیس آبجکت میباشد.

)فراگیر پنجم و نیست ؟   start در منوی  search ، کدام مورد از کاربردهای قسمت جست وجو  windows 7 در سیستم عامل -187

 (97آموزش و پرورش سال 

 باز کردن و جست و جوی صفحات وب ( 2   باز کردن و جست و جوی برنامه های نصب شده ( 1

 نمایش پوشه ها و فایل های موجود در یک درآیو ( 4   ستمباز کردن و جست و جوی فایل های موجود در سی - 3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. .باز کردن و جستجوی صفحات وب قسمت جستجوی منوی صحیح می 2:  گزینه

 استارت وجود ندارد.

د، کدام مورد به منظور این عمل تنظیم اسالید ها بدون فشردن هیچ کلیدی تغییر می کنن power point 2013 در ارایه یک فایل  -188

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال شده است ؟ 

1)  Duration  در سربرگ Transition    2) Duration  در سربرگ Slideshow  

3 ) After  در سربرگ Transition    4) After  در سربرگ Slideshow 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3:  گزینه 

نشان می دهد.کدام مورد در خصوص روش حذف   Word 2013را در خط کش نرم افزار Tab Stop Markerشکل زیر تعدادی  -189

 (97)فراگیر پنجم و آموزش و پرورش سال آنها، صحیح نیست؟ 

 

 Tabsاز پنجره   Clear All( راست کلیک بر روی هر یک از آنها و انتخاب 1

 Tabsاز پنجره   Clear Allکلیک بر روی خط کش و انتخاب ( دو بار 2

 (کشیدن آنها به خارج از خط کش3

 Tabsاز پنجره   Clear All( دو بار کلیک بر روی هر یک از آنها و انتخاب 4

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 1:  گزینه 

)فراگیر پنجم و آموزش و کدام است ؟  word ردن پنجره جستجو در نرم افزاربرای باز ک (shortcut keys) کلید های میان بر -190

 (97پرورش سال 

1 ) ctrl+S   2 )shift+F   3) shift+S  4) ctrl+F 



 

 ICDL 387فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. . برای جستجوی کلمات در سند ورد از کلید میانبر صحیح می 4:  گزینهctrl+F 

 میباشد. Findمخفف  Fاستفاده میشود و 

 

 (97سال  وزارت نیرو) برروی کدام یک از موارد زیر ، اعمال می شود ؟  sort، ابزار  Excel 2013در نرم افزار  -191

 (فرمول های موجود در سلول ها2      (شماره سلول ها1

 (داده های موجود در سلول ها و شماره آنها4    (داده های موجود در سلول ها3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com بر اساس  توانیجداول در اکسل را م یستون ها. باشد.صحیح می 3: گزینه

(Valueی)سلول ها،  یمحتوا یعن(Cell Color)  ،رنگ سلول ها(Font Color) رنگ فونت سلول ها و(Cell Icon)کونیآ 

 Smallest to یها نهیگز یعدد یداده ها یمرتب شود برا Valueکرد. اگر ستون داده ها بر اساس  یسلول ها مرتب ساز

Largest  وLargest to Smallest یها نهیگز یمتن یداده ها یو برا A to Z  وZ to A .وجود دارد 

 (97سال  وزارت نیرو) صحیح است ؟ Excel 2013در حالت استاندارد )پیش فرض(، کدام مورد برای نام یک سلول در نرم افزار  -192

1)2B31   2)2F    3)D2B    4)D13 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه  

 (97سال  وزارت نیرو) ، صحیح است ؟ Excel 2013کدام مورد در خصوص نرم افزار  -193

 در یک پوشه امکان پذیر است   book1.xlsو  book1.xlsx(ذخیره فایل های 1

 های موجود در فایل های دیگر می شود Referenceباعث حذف تمام  Excel(حذف یک فایل  2

 ندارد External Referenceاز یک پوشه به پوشه دیگر، تاثیری در  Excel(انتقال یک فایل 3

 مختلف در یک پوشه امکان پذیر است.File sizeو اندازه های  Book1.xls(ذخیره دو فایل با نام 4

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.comباشد.صحیح می 4 : گزینه  

 وزارت نیرو) کدام مورد مشخص کننده نوع اطالعاتی است که قصد داریم در پایگاه داده ذخیره کنیم ؟Access 2013در نرم افزار -194

 (97سال 

1)Index   2)Data Type   3)Validation Text  4)Smart Tag 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com :باشد.صحیح می 2 گزینه  

 (97سال  وزارت نیرو) در کدام سربرگ قرار دارد ؟ Commentابزار powerpoint2013در نرم افزار -195

1)View   2)Home   3)Insert   4)Review 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.comطبق شکل زیر باشد.صحیح می  3 : گزینه 



 

 ICDL 388فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 

 بر روی یک اسالید انتخاب شده ، کدام است ؟ Back SpaceوDelete، عملکرد کلیدهای powerpoint2013 در نرم افزار -196

 (97سال  وزارت نیرو)

 (هر دو کلید ، اسالید را حذف می کنند 2   (این دو کلید ، تاثیری بر روی اسالید ندارد 1

 اک می کند ،اسالید را پ Back Space(فقط کلید 4   ،اسالید را پاک می کند Delete(فقط کلید 3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com و هر دو کلید منجر به حذف اسالید انتخاب شده میشود. باشد.صحیح می 2: گزینه 

 (97سال  وزارت نیرو) صحیح را نشان می دهد ؟IPکدام مورد ، یک آدرس  -197

1)0.0.0.0  2)00.01.02   3)256.255.254.253  4)41.23.25.14.13 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 1: گزینه  IP در واقع مخفف عبارت Internet Protocol یبه معن 

 یها تیشود که فعال یگفته م نیاز قوان یبه مجموعه ا ینترنتیاست؟ پروتکل ا یعبارت به چه معن نیاست. حاال ا ینترنتیپروتکل ا

 ینترنتیآدرس پروتکل ا نیراکند. بناب یم لیتسه یمجاز یاز عملکردها را در فضا یسر کیکند و انجام شدن  یرا کنترل م ینترنتیا

 یمبدا و مقصد کنترل م یدستگاه ها ییرا با شناسا نیاست که ارتباطات آنال کیستماتیاز شبکه متصل شده به صورت س یبخش

 لهیدسته اعداد به وس نیکدام شامل سه عدد است و هر کدام از ا شده است، که هر لیاز چهار بخش تشک IPv4 آدرس کی .کند

  .باشند 255تا  0توانند از  یاعداد م نیشوند. هر کدام از ا یجدا م گریکدینقطه از  کی

 وزارت) اگر در هنگام مشاهده صفحات یک وب سایت ، فایلی به صورت اتوماتیک شروع به دانلود کند ، بهترین عمل کدام است؟ -198

 (97سال  نیرو

 (باز کردن فایل با استفاده از نرم افزار مناسب 2    (بستن کلیه صفحات سایت 1

 (فعال کردن آنتی ویروس سیستم4    (توقف سریع دانلود فایل3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3: گزینه  

)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی  فایل، باید نام آن نیز مشخص شود؟در کدام یک از نرم افزار های زیر، در هنگام ایجاد  -199

 (98سال 

1 )Word  2 )Access  3 ) PowerPoint  4 )Excel 

 یآموزش میپاسخ ت E-Estekhdam.com: نرم افزار  باشد.صحیح می 2گزینهAccess اید نام آن را نیز برای ایجاد فایل جدید، ب

 مشخص کنید.
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 (98)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال ؟  ستاکدام یک از حافظه های زیر، غیر فرار  - 200

1 )Cache  2)  SRAM  3 )DRAM  4 )ROM 

 یآموزش میپاسخ ت E-Estekhdam.com:  حافظه باشد.صحیح می 4گزینهDRAM  وSRAM  نوعی از حافظهRAM  می

فوق العاده  RAM ، نوعی Cacheیا حافظه پنهان میگردد وباشند و حافظه فرار نام دارند و با قطع برق اطالعات آن نیز حذف 

اطالعات را داخل خودش نگه می دارد و با قطع جریان برق اطالعات  ROMحافظه   و حافظه آن فرار می باشد، ولی سریع است

 ن نمی رود.آن از بی

)فراگیر ؟ ور، به ترتیب، از کدام کلیدها استفاده می کنیدمجابرای انتخاب فایل های غیرمجاور و  Windows 7  سیستم عاملدر  - 201

 (98هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال 

1 )Ctrl  وShift  2)Shift   وCtrl  3) Ctrl  وAlt  4 )Alt  وCtrl 

 یآموزش میپاسخ ت Estekhdam.com-E:  اگر فایل هایی که تصمیم به انتخاب آن ها داریم بین باشد.صحیح می 1گزینه

انتخاب چندین را فشار داده و سپس فایل ها را انتخاب کنیم و برای  Ctrlابتدا کلیدباشد، چندین فایل دیگر به صورت پراکنده 

آنگاه آخرین فایل  را فشار داده، Shift سپس کلید و فایل پشت سر هم الزم است بر روی اولین فایل انتخابی کلیک چپ نماییم

 .را رها سازیم Shift کلید و بعدانتخابی را نیز انتخاب نماییم 

برای فایلی که در یک پوشه قرار دارد باعث کدام عمل  Sent toدر زیر منوی  Desktopانتخاب   Winsows 7در سیستم عامل  – 202

 (98زشکی سال )فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پمی شود؟ 

 Desktopانتقال فایل به  (Desktop   2( ایجاد یک کپی از فایل در 1

 Desktop( باز کردن مستقیم فایل پس از نمایش Desktop   4( ایجاد یک میان بر برای فایل در 3

 یآموزش میپاسخ ت Estekhdam.com-E : با انتخاب است.  صحیح 1گزینهDesktop  در زیر منویto Sent  یک کپی از

 ایجاد میگردد. Desktopفایل روی 

انجام    Winsows 7در کدام قسمت از سیستم عامل  Screen Saverبرای رنگ پنجره ها ، تصاویر پس زمینه و  Themeانتخاب  – 203

 (98)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال می شود؟  

1 )Device Manager    2)Folder Option  

3)Personalization      4 )Screen Resolution 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : برای رنگ پنجره ها و تصاویر پس زمینه و باشد.صحیح می 3گزینهScreen 

Saver  در  قسمتPersonalization .انجام می گردد 
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 (98آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال )فراگیر هفتم، کدام است؟   Word 2013در  templateپسوند فایلهای  – 204

1 )temp                  2)docx            3)domx    4 )dotx 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : پسوند فایلهای باشد.صحیح می 4گزینهtemplate  2013درWord   ،dotx  می

 باشد.

)فراگیر هفتم، کدام ابزار، کلماتی را که نادرست تایپ شده اند، به شکل صحیح خود برمی گرداند؟   Word 2013در نرم افزار  – 205

 (98آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال 

1 )Spell Check      2)Auto Correct  

3)Auto Complete      4 )Grammar Check 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : گزینه باشد.صحیح می 1گزینهSpell Check  قابلیت بررسی امالی هنگام تایپ

 .ی دهدکلمه را در هنگام نوشتن متن را به شما م

206 – Spelling & Grammar  در نرم افزارWord 2013   فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم در کدام سربرگ قرار دارد؟(

 (98پزشکی سال 

1 )Review      2)View    3)References    4 )Insert 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : باشد.صحیح می 1گزینهSpelling & Grammar  در سربرگReview  قرار

 .دارد 

 (98)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال کدام است؟  Excel 2013نوع آدرس دهی پیش فرض در  – 207

1 )constant  2)Absolute    3) fixed   4 )Relative 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : 2013برای آدرس دهی در باشد.صحیح می 4گزینهExcel   آدرس دهی پیش ،

 نام دارد. Relativeفرض  

شما را قادر می سازد که مجموع یا میانگین سلول ها را بدون استفاده از فرمول های مربوطه  Excel 2013کدام ابزار در نرم افزار  – 208

 (98)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال محاسبه کنید؟ 

1 )Auto Count      2)Auto sum    

3)Auto Calculate      4 )Auto Function 
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  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E: برای جمع زدن مقادیر در یک ستون میتوانید از تابع باشد.صحیح می 2گزینه Sum 

 .استفاده کنید auto sum و هم

)فراگیر هفتم، درصد داده ها را نسبت به کل مجموعه نمایش می دهد و هیچ محوری ندارد؟   Excel 2013کدام نمودار در نرم افزار  – 209

 (98آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال 

1 )Pie   2)Bar     3)Surface    4 )Line 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E: 2013در نرم افزار باشد.صحیح می 1گزینهExcel   نمودارpie  همان دایره ای

 .شکل محور ندارد

و پرورش و علوم پزشکی  )فراگیر هفتم، آموزشکدام است؟  PowerPoint 2013درنرم افزار  Ctrl + Dکاربرد کلیدهای ترکیبی  – 210

 (98سال 

1 )Delete the Slide     2)Create Duplicate of Slide  

3)Delete All Slides      4 )Show a Demo of Presentation 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : کلید ترکیبیباشد.صحیح می 2گزینهCtrl + D  یک اسالید برای ایجاد کردن

 .جدید به کار میرود

)فراگیر هفتم، آموزش و شناخته می شود؟   Wildeardکدام کاراکتر به عنوان  Access 2013در نرم افزار  SQLدر دستورات  – 211

 (98پرورش و علوم پزشکی سال 

 1 )/   2*)    3 )0     4=) 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : رکورد وایلد کاردباشد.صحیح می 2گزینه DNS  استفاده از کاراکتر ستاره با »*«

 .می باشد *.host.ir.ir بعنوان بخش سمت چپ از یک نام دامنه مثل

در فرم های الکترونیکی در صفحات وب، نام شیئی که به شکل دایره است و برای انتخاب یکی از آنها از یک لیست آیتم ها استفاده  – 212

 (98رش و علوم پزشکی سال )فراگیر هفتم، آموزش و پرومی شود، کدام است؟  

1 )Hyperlink      2)Checkbox  

3)Radio Button      4 )Submit Button 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : با توجه به تعریف جمله ای باشد.صحیح می 3گزینهRadio Button  که در

 صحیح می باشد. 3پاسخ  ر شدهصورت سوال ذک
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)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی در یک سیستم کامپیوتری،کدام یک از اجزای زیر، بر روی برد اصلی قرار نمی گیرد ؟  –213

 (98سال 

1 )ROM    2 )Monitor     3)CPU    4) RAM 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E:  باشد.صحیح می 2گزینه Monitor دبرد اصلی قرار نمیگیر بر روی. 

)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال هر داده یا دستور العملی که به حافظه یک کامپیوتر وارد می شود، چه نام دارد؟   – 214

98) 

1 )Storage  2 )Information    3 )Output    4 )Input 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E: به داده ها یا دستورالعمل هایی که به حافظه کامپیوتر وارد باشد.میصحیح  4گزینه

 .گویند می Inputمیشود اطالعات 

)فراگیر هفتم، آموزش و از کدام مورد می توان استفاده کرد؟  Wordبرای ایجاد یک فایل جدید  Windowsدر سیستم عامل  – 215

 (98پرورش و علوم پزشکی سال 

1 )Start Menu      2 )Application Window 

3 )Browser Address Bar        4 )Window Search Box 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : برای ایجاد یک فایل جدید در باشد.صحیح می 1گزینهword  از گزینهStart 

Menu  میکنیماستفاده. 

)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم با استفاده از کدام مورد باز می شود ؟  Contextمنوی  Windows 7در سیستم عامل  -216

 (98پزشکی سال 

1 )F6   2 )Right Click   3 )Double Click  4 )F1 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E: باشد.صحیح می 3گزینه Context  یا همان متن نوشته با استفاده از دوبار فشاردادن

 .باز می شود Double Clickکلیک موس یا همان 

برای اینکه بتوانید فایلی را به صورت آنالین مشاهده کنید یا آن را منتشر نمایید از کدام مورد استفاده می  Word 2013در نرم افزار  –217

 (98علوم پزشکی سال )فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و کنید ؟ 

1 )Save   2 )Export    3 )Share   4 )Save As 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : برای اینکه بتوانیم به صورت آنالین فایل را مشاهده کنیم و باشد.صحیح می 3گزینه

 .استفاده کنیم shareیا منتشر کنیم که دیگران نیز بتوانند به آن دسترسی داشته باشند باید از گزینه 
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)فراگیر هفتم، آموزش برای مشاهده شکست پاراگراف،فاصله و تب ها از کدام ابزار استفاده می کنید ؟  Word 2013در نرم افزار  – 218

 (98و پرورش و علوم پزشکی سال 

1 )Page Layout      2 )Paragraph          

 3 )Show/Hide        4 )Style 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : برای مشاده شکست پاراگراف ها و تنظیمات فاصله و تب باشد.صحیح می 2گزینه

 .استفاده می کنیم Paragraphها از ابزار 

)فراگیر هفتم، کلیک کنیم، کدام مورد به صورت خودکار باز خواهد شد ؟  Findبر روی ابزار  Word 2013اگر در نرم افزار  – 219

 (98و علوم پزشکی سال آموزش و پرورش 

1 )Navigation Pane      2 )Font Settings    

3 )Find Window     4 )Selection Pane 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : وقتی بر روی گزینه باشد.صحیح می 1گزینهfind  که در ابزارhome  قرار گرفته

 .می شود به صورت خودکار باز Navigationکلیک می کنیم

 (98)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال کدام است ؟  Excel 2013پسوند پیش فرض در نرم افزار  –220

1 )ods    2 )csv     3) xls    4 )xlsx 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : 2013پسوند فایلهای پیش فرض در نرم افزار باشد.صحیح می 4گزینهExcel   ،

xlsx باشدی م. 

)فراگیر هفتم، فرمول های از پیش تعریف شده که دارای الگوی خاصی هستند چه نامیده می شوند؟  Excel 2013در نرم افزار  - 221

 (98آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال 

1 )Function      2 )Formula  

3 )Operation      4 )Calculation 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : ها در اکسل در واقع یک سری محاسبات و معادالت فرمولباشد.صحیح می 1گزینه

 .ده کنیدهای از قبل آماده هستند، استفاتوانید از توابع که فرمولهای خود را بسازید و هم میتوانید هم فرمولهستند. در اکسل می

)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و از کدام ابزار استفاده می کنید؟    Excel 2013برای نمایش گرافیکی مقادیر عددی در نرم افزار  -222

 (98علوم پزشکی سال 

1 )Layout               2 )Report  3 )Form   4 )Chart 
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  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E:  با استفاده از منوی  باشد.صحیح می 4گزینهchart  در اکسل میتوانیم داده ها و

تری در تر است، اطالعات را به صورت سریعآمارها را به صورت دیداری و بر روی نمودار مشاهده کنیم، عالوه بر اینکه راحت

را افزارهای صفحه گسترده است که با استفاده از آن، کارهای مختلفی دهد. اکسل به عنوان یکی از بهترین نرماختیار ما قرار می

ها هم ساخت نمودار در اکسل است. این برنامه توانایی خوبی در به تصویر کشیدن ها انجام داد که یکی از آنتوان روی دادهمی

ها و انجام مقایسه سریع و یافتن اطالعات از لحاظ نموداری دارد که آن را تبدیل به ابزاری قدرتمند برای نمایش گرافیکی داده

  کند.ترندها می

 (98)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال کدام است؟  Excel 2013یکی از پرکاربردترین توابع منطقی در نرم افزار  -223

1 )COUNT2              2 )IF   3 )FV    4 )DB 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : توابع منطقی اکسل از قبیل باشد.صحیح میپاسخ  2گزینه

AND,OR,XOR,NOT  میباشد که در شرطif ردکاربرد فراوانی دا. 

خود را با مجموعه ای از فونت ها و رنگ های از پیش تعریف شده به شکلی  PowerPointکدام مورد شما را قادر می سازد که فایل  -224

 (98)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال یکپارچه ایجاد کنید ؟ 

1) Themes    2 )Layout  3 )Setups   4 )Settings 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : با استفاده از گزینه باشد.صحیح می 3گزینهsetup این مورد امکان پذیر است. 

از کدام نما می توانید برای مشاهده آنچه مخاطب در هنگام ارائه می  PowerPoint 2013در هنگام طراحی یک ارائه در نرم افزار  -225

 (98)فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی سال بیند ، استفاده کنید ؟ 

1)Slide Sorter      2 )Outline View 

3 )Slide Show      4 )Notes View 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : با استفاده از گزینه باشد.میصحیح  3گزینهslide show  این مورد امکان پذیر

 .ستا

)فراگیر هفتم، آموزش و ( کدام مورد باید کلیک شود ؟ (Queryبرای مشاهده نتیجه یک پرس و جو  Access 2013در نرم افزار  -226

 (98پرورش و علوم پزشکی سال 

1)Go    2 )Run   3 )View   4 )Solve 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : برای اجرای پرس و جو در برنامه اکسس بایستی گزینه  استصحیح  2گزینهrun  را

 .و نتیجه نمایش داده شودکلیک کنیم تا پرس و جو اجرا شده 
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 (98سال )فراگیر هفتم، آموزش و پرورش و علوم پزشکی کدام است؟  Draftمدت زمان ذخیره یک ایمیل در پوشه  -227

   روز  30( 2      (یک روز 1

 ( تا زمانی که ایمیل ارسال یا پاک شود 4      روز  10( 3

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E : تا زمانی که ایمیل ارسال یا پاک شود در پوشه صحیح است . 4گزینهdraft ذخیره 

.میشود
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 (هاسایر مجریان آزمون)برگزار شده توسط  ICDLهای هفتگانه مهارتبخش دوم: اصل سواالت 
 

 

که با دوبار کلیک بر روی آیکون پرینتر در  printersبرای عدم چاپ سند که در صف چاپ قرار دارد بعد از انتخاب آن در پنجره  -1

Taskbar ( 93؟ )بانک مهر اقتصاد سال ، چگونه میتوان عمل کردظاهر شده است 

 کنیم.را کلیک می cancelگزینه  Documentاز منوی  (1

 کنیم.را کلیک می Pauseگزینه  Documentاز منوی  (2

 کنیم.یرا کلیک م Cancel all Documentsگزینه  Printerاز منوی  (3

 همه موارد (4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com توان فرایند چاپ سندی که در از همه موارد یاد شده می باشد.صحیح می 4: گزینه

 حال چاپ است را متوقف کرد.

 ( 93:// در نوار آدرس ....... )بانک مهر اقتصاد سال httpتایپ قسمت  -2

 الزامی است com. فقط برای سایتهای (2     الزامی است  (1

 الزامی است. comفقط برای سایتهای غیر . (4    .نیازی به تایپ نیست (3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : نوشتن باشدصحیح می 3گزینه .Http:// .در نوار آدرس الزامی نیست 

 ( 93انتخاب می کنیم ؟ )بانک مهر اقتصاد سال  برای ذخیره نمودن تصاویر در وب، پس از راست کلیک بر روی تصویر چه گزینه ای را -3

1 )Show picture    2)save picture as 

3)save picture     4)history 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : توان روی تصویر مورد نظر . برای ذخیره تصویر از وبگاه، میباشدصحیح می 2گزینه

 را انتخاب نمود. Save Picture Asراست کلیک نمود و سپس گزینه 

جهت اضافه نمودن یک سایت به فهرست سایتهای مطلوب خود، کدام یک از گزینه های زیر انتخاب می گردد ؟ )بانک مهر اقتصاد سال  -4

93 ) 

1 )Refresh     2)Home 

3)Favorites     4)History 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : خودتان را  های وب محبوبای از صفحه. برای آنکه صفحهباشدصحیح می 3گزینه

خواهید از ای که میبر ویژة صفحهافزار اینترنت اکسپلورر باز کنید و در لیست روی میانرا در نرم Favoritesباز کنید، باید منوی 

ها به شما ود داشته باشد. وجود شاخهتواند وجبرها شاخه هم میغیر از میان Favoritesآن بازدید کنید، کلیک کنید. در لیست 

 را مرتب نگه دارید. Favoritesکند تا بتوانید لیست کمک می
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 (94؟ )وزارت نیرو سال باشدنمیراه کار مناسبی برای کوتاه کردن مسیر در موتورهای جست و جو  گزینهکدام   -5

 ه واژه های مناسب ( انتخاب کلی1

 الب یک جمله کامل( وارد کردن سوال مورد نظر در ق2

  –( استفاده از عملکردهای منطقی مانند + و 3

 ( محدود کردن جست وجو به یک یا چند سایت خاص مورد نظر در صورت وجود4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : اگر سوال مورد نظر را به صورت یک جمله کامل درج باشدصحیح می 2گزینه .

 شود.ها طوالنی میواژه کنید، مسیر جستجوی کلید

 ( 93صفحه آغازین هر سایت در اینترنت چه نامیده می شود ؟ )بانک مهر اقتصاد سال  -6

1)It  2)Address  3)Link   4)Home Page 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com به صفحه آغازین هر سایت،  باشد.صحیح می 4: گزینهHome Page .گویند 

برای اینکه تصویر انتخاب شده برای زمینه، کل صفحه را بپوشاند کدام  desktopو تب  display propertiesدر کادر محاوره ای  -7

 ( 93باید انتخاب نمود ؟ )بانک مهر اقتصاد سال  positionمورد را از فهرست بازشوی 

1)Stretch  2)Tile   3)Centre  4 3و  1(گزینه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : انتخاب باشدصحیح می 1گزینه .Stretch یک تصویر واحد را به صورت کامل در ،

 کند.صفحه نمایش به عنوان پس زمینه انتخاب می

شروع شده و چهار کاراکتری می باشند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟  Pکه نام آنها با  jpgجهت جستجوی فایلهای گرافیگی با پسوند  -8

 ( 93)بانک مهر اقتصاد سال 

1)P ??? .Jpg  2)P *** .Jpg   3)P.Jpg   4)P*.Jpg 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com صحیح میباشد. 1: گزینه 

 ( 93ی نامند ؟ )بانک مهر اقتصاد سال کدام یک از موارد زیر را پل ارتباطی بین کامپیوتر و اینترنت م -9

1)IT   2)ISP    3)TTP   4)ISB 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 2گزینه .ISP  برگرفته از کلمهInternet Service Provider 

ستقیم به اینترنت، یعنی شرکت خدمات سرویس های اینترنت است. این شرکت ها عالوه بر نگهداری و پشتیبانی از یک خط م

فعالیت های متعدد دیگری نظیر نگهداری و پشتیانی از سرویس دهندگان وب را نیز انجام می دهند. این مراکز با ارائه نرم افزارهای 

یک رمز عبور حفاظت شده و یک شماره تلفن برای تماس با شبکه، امکان استفاده از اینترنت و مبادله  ،الزم )در صورت ضرورت(

توسط یک خط تلفن از شرکت مخابرات و یا امکانات ماهواره  ISPنامه های الکترونیکی را در اختیار متقاضیان قرار می دهند. یک 

 خود سرویس دهد. Userای می تواند اینترنت را به 
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 ( 93جزء کدام شبکه ها می باشد ؟ )بانک مهر اقتصاد سال  Lanشبکه  -10

 (همه موارد4  (شبکه شهری3   (شبکه گسترده2  (شبکه محلی 1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 1گزینه( شبکۀ محلی یا شبکۀ داخلی یا لَن .LAN یک )« شبکه

دهد. در مقایسه ها را پوشش میکوچکی مانند یک خانه، یک دفتر کار یا گروهی از ساختماناست که محدوده جغرافیایی « ایرایانه

توان به سرعت )نرخ انتقال( بسیار باالتر آنها، محدوده های محلی میشده شبکه( از مشخصات تعریفWAN« )های گستردهشبکه»با 

 اره کرد.مخابراتی اش« خطوط استیجاری»جغرافیایی کوچکتر و عدم نیاز به 

 ( 93انتخاب کدام گزینه باعث اتصال به اینترنت می شود ؟ )بانک مهر اقتصاد سال  -11

1)Connect  2)Disconnect   3)Download   4)Upload 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : انتخاب گزینه باشدصحیح می 1گزینه .Connect  منجر به اتصال به اینترنت و

Disconnect  .منجر به قطع شدن اینترنت خواهد شدDownload  یعنی بارگیر وUpload .یعنی بارگزاری 

 ( 91استفاده می شود؟ )شهرداری ها سال  Wordکدام یک از موارد زیر برای پیدا کردن یک کلمه خاص در یک سند   - 12

1 )Ctrl+F  2 )Ctrl+ C  3 )Ctrl+ H  4 )Ctrl + S 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 1گزینه .Ctrl  وF به منظور فعالسازی پنجره ،Find and replace 

 توان کلمه ای خاص را درسند ورد یافت.رود که با توجه به آن میبه کار می

 ( 91ل ، به منظور اضافه کردن یک تصویر، به کدام بخش مراجعه می کنید؟ )شهرداری ها ساWord 2003در محیط   -13

1 )Edit   2 )Insert  3 )Tools  4 )View 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : از طریق گزینه 2003. اضافه کردن تصویر در محیط ورد باشدصحیح می 2گزینه ،

Insert پذیرد.انجام می 

بین دو کلمه یک کلمه جدید اضافه کنیم، ساده ترین راه کدام است؟ )شهرداری  ،Wordاگر بخواهیم در یک پاراگراف از یک سند   – 14

 ( 91ها سال 

 ( از کلمه دوم تا انتهای پاراگراف را انتخاب کرده و ببریم سپس کلمه مورد نظر را تایپ کرده و متن بریده شده را بچسبانیم.1

 ( بین دو کلمه کلیک کرده و کلمه مورد نظر را تایپ کنیم.2

 ( برای انجام این کار باید پاراگراف را مجدداً تایپ کنیم.3

 کمک بگیریم. Insert( از ابزار 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : با کلیک روی هر قسمت از سند ورد و تایپ کلمه مورد باشدصحیح می 2گزینه .

 باشد.ترین پاسخ میینه دوم مناسبنظر، میتوان نوشته ای را افزود. بنابراین، با توجه به صورت مسئله، گز
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 ( 91حمایت نمی شود؟ )شهرداری ها سال  Excelکدام سند، به وسیله  - 15

1 )Xls   2 )Xlt   3 )Xlm   4 )Mht 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com تواند شامل پسوندهای مختلفی افزار اکسل میخروجی نرم باشد.صحیح می 4: گزینه

( دو پسوند Excel Workbook)نام کامل:  XLSX( و Excel 97-2003 Workbook)نام کامل:  XLS باشد اما دو فرمت

افزار رخ داد پسوند فایل اصلی برنامه در این نرم 2007ای که از نسخه باشند. با توجه به تغییرات عمدهافزار میرایج خروجی این نرم

در پسوند فایل  xmlهای جدید فشرده سازی و فرمت تغییر کرد که این امر با توجه به استفاده از تکنولوژی xlsxبه  xlsاکسل از 

توان های قبلی برنامه اکسل باز کرده و استفاده نمود میرا در نسخه xlsxنمایان شده است. برای اینکه بتوان پسوند  xبا حرف 

 کرد. افزار هماهنگ کننده مایکروسافت را نصب نرم

 ( 91آدرسی اشتباه باشد، کدام خطا خواهد شد؟ )شهرداری ها سال  Excelاگر در یک فایل  - 16

1! )#NAME  2 )#N/A!  3 )#NUM!  4 )#Ref! 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com خطاهای عمده اکسل عبارتند از: باشد.صحیح می 4: گزینه 

میدهد که ارجاع به سلول اشتباه باشد. مثالً ممکن است در فرمول نویسی در اکسل در اکسل: این خطا هنگاهی رخ  #Ref! خطای

آدرس سلولی داده شود که وجود ندارد یا در جریان کپی فرمول ها از جایی به جای دیگر از بین رفته باشد، و یا ممکن است به 

 صورت اشتباهی سلول های استفاده شده توسط فرمول ها پاک شوند.

به کار رفته در فرمول را  Textدر اکسل هنگامی رخ میدهد که اکسل نتواند  #Name?در اکسل: خطای  #Name? خطای

تشخیص دهد. در فرمول نویسی ها در اکسل میتوان به جای نام متعارف سلول ها از نام دلخواه برای اشاره به هر سلول استفاده نمود، 

 رمول را شناسایی کند این خطا اتفاق می افتد.در اینصورت اگر اکسل نتواند نام بکار رفته در ف

 :در اکسل در موارد زیر اتفاق میافتد  #Value! در اکسل: خطای  #Value! خطای

 الف( در فرمول نویسی در اکسل از سلولی استفاده شده که محتوای آن عدد نیست و بر روی آن عملیات ریاضی انجام شده

 ر فرمول نویسی داراری آرگومانی غیر عددی میباشد.ب( یکی از توابع ریاضی استفاده شده د

 در اکسل هنگامی اتفاق میافتد که سطر و ستون انتخاب شده دارای تقاطع نباشند. #Nullدر اکسل: خطای ! #Null! خطای

 در اکسل هنگاهی اتفاق میافتد که یک عدد یا سلول محتوی عدد، بر عدد صفر و یا یک سلول خالی تقسیم شود. # Div/0خطای !

 :در اکسل در موارد زیر اتفاق میافتد #N/A خطای

 . (Data is Missing) الف( در مواردی که داده گم شده است

ه مقدار مورد جستجو در مرجع مورد نظر یافت نشود، ( در صورتی کReference Functions) ب( در توابع مرجع و جستجو

 این خطا نمایش داده میشود.

ج( در صورتی که یک یا چند آرگومان اجباری یک تابع در اکسل حذف شوند و یا در صورتی که در فرمول نویسی در اکسل از 

 تابعی استفاده شود که وجود ندارد.
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ل یک فرمول عددی باشد که خارج از محدوده اعداد مورد قبول در اکسل در اکسل هنگامی رخ میدهد که ماحص #Numخطای !

باشد، این عدد میتواند عددی بسیار بزرگ و یا عددی بسیار کوچک باشد. یا ممکن است کاربر در فرمول نویسی در اکسل از تابعی 

دست یابد. عالوه بر موارد فوق اگر کاربر استفاده کرده باشد که ایجاد حلقه مینماید و در اینصورت اکسل نمیتواند به یک پاسخ 

 بجای آرگومان یک تابع که باید عدد باشد آرگومانی غیر قابل قبول قرار دهد ممکن است این خطا رخ دهد.

در اکسل هنگامی روی میدهد که در فرمول نویسی برای یک سلول اکسل به آدرس همان سلول اشاره شده  #Circularخطای 

 یک سلول فرمولی بنویسید که مقدار همان سلول را با یک عدد ثابت جمع نماید. باشد، مثالً شما در

در اکسل در واقع یک خطا نیست، ولی به دلیل فرمت آن، به عنوان  #####در اکسل: در بسیاری از موارد خطای  #####خطای 

شان دادن تمام ارقام عدد نوشته شده یک خطا دسته بندی شده است، این خطا هنگامی اتفاق میافتد که عرض یک سلول برای ن

درون آن سلول کافی نباشد. در اینصورت تنها کافیست عرض ستون مورد نظر را افزایش دهید یا از فونت کوچکتری برای نمایش 

 عدد استفاده نمایید.

 ( 91داری ها سال وارد کنید آنرا در چه فرمتی در نظر خواهید گرفت؟ )شهر Excelرا در یک فایل  13/4اگر مقدار  - 17

 ( عددی4  ( رشته ای 3   ( تاریخ2  ( اعشاری1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 1: گزینه 

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  گویند.( میResolution............وضوح صفحه نمایش ).به -18

 پیکسل های صفحه نمایش( میزان تراکم 2   ( میزان حافظه کارت گرافیک 1

 (  شفافیت صفحه نمایش4     ( اندازه مانیتور3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : وضوح صفحه نمایش یک تلویزیون دیجیتالی، مانیتور باشدصحیح می 2گزینه .

 اد.توان انهارا نمایش دهای مشخص است که در هر بعدی میکامپیوتر یا ابزارهای نمایش، تعدادی پیکسل

)قرارگاه پدافند هوایی خاتم  دهد؟ها محتویات پوشه را بصورت تصویر گرافیکی و کوچک نشان میپوشه محتویاتکدام روش نمایش  -19

 (95سال 

1 )Tiles   2) Icons   3 )Thumbnails  4 )Details 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : اگر روش نمایش را بر اساس باشدصحیح می 3گزینه .Thumbnails انتخاب ،

 توانیم ببینیم.کنیم، محتویات پوشه را به صورت تصویر گرافیکی و کوچک می

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  شود؟.............. استفاده می.از دکمه McAfeeبرای بروزرسانی نرم افزار  -20

1)Support  2)Online  3)Update  4)Register 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : دکمه باشدصحیح می 3گزینه .Update رود.افزارها به کار میبرای بروزرسانی نرم 

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  ...............در نوار آدرس //:httpتایپ قسمت  -21

 الزامی است. com.( فقط برای سایتهای2     ( الزامی است.1

 الزامی است. com.( فقط برای سایتهای غیر4    (نیازی به تایپ نیست.3
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : تایپ قسمت باشدصحیح می 3گزینه .http://  در نوار آدرس نیاز نیست؛ زیرا بالفاصله

 بعد از فشردن کلید جستجو، این عبارت به صورت آتوماتیک تایپ خواهد شد.

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  گویند؟ارسال و دریافت نامه را از طریق کامپیوتر را چه می -22

1 )Outlook  2)Email  3) Electronic Post  4همه موارد ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com ها برای ارسال و دریافت نامه به همه موارد یاد شده در گزینه باشد.صحیح می 4: گزینه

 رود.کار می

 ( 91مناسب می باشد؟ )شهرداری ها سال  Excelکدام یک از موارد زیر برای انتخاب یک ستون در یک فایل  - 23

1 )Shift+Space     2 )Ctrl+Space 

3 )Ctrl+Shift     4 )Ctrl+Alt 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : کلید باشدصحیح می 2گزینه .Shift + Space برای انتخاب یک سطر به کار می :

 : برای انتخاب یک ستون به کار می رود.Ctrl + Spaceرود. کلید 

 (96نک گردشگری سال )با ؟( کردResetدر هنگام استفاده از ویندوز، با استفاده از کدام سه کلید می توان رایانه را راه اندازی مجدد ) -24

1) Ctrl + Alt + Del    2) Tab + Alt + Del 

3) Shift + Alt + Del    4) Caps Lock + Alt + Del 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : با استفاده از کلید ترکیبی باشدصحیح می 1گزینه .Ctrl ،Alt  وDeleteتوان ، می

 پیدا کرد. اندازی مجدد رایانه دسترسیبه منوی راه

 (96)بانک گردشگری سال  کدام یک از پروتکل های )استانداردهای ارتباطی( زیر برای اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد؟ -25

1) www     2) Telnet 

3)  ipx      4) Http 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه ( منشور انتقال ابرمتنHypertext Transfer Protocol )

(HTTP )هیپروتکل ال کی ( کاربردApplication Layerبرا )عالوه بر  یپروتکل عموم نی. اباشدیشده م عیتوز یهاستمیس ی

( قابل استفاده است. از نسخه DNS) دامنه نامسامانه  ندمان یوتریکامپ گرید یهانهیاز زم یاریها در بسآن در ابرمتن یاستفاده اصل

صورت « HTTP/1.1»تحت عنوان  1999آن در ماه جون  یروز رسانبه نیو آخر شدیاستفاده م یپروتکل در وب جهان نیا ه،یاول

 ( است. (W3C)شمول وب جهان ومی( و کنسرسIETF) نترنتیا یضربت مهندس یرونیپروتکل بر عهده  نیا گسترش گرفت.

 (Paste)انتقال  Notepadکپی شده را به یک فایل  (Text)یک موضوع متنی  با فشردن هم زمان کدام یک از دو کلید زیر می توان -26

 (96)بانک گردشگری سال  ؟ددا

1) Ctrl + v     2)  Ctrl + c 

3) Ctrl + k     4) Ctrl + f 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : کلید ترکیبی باشدصحیح می 1گزینه .Ctrl + V به منظور عمل ،Paste  کردن و یا

 رود.همان چسباندن به کار می

 (96)بانک گردشگری سال  ؟می باشد Searchکدام یک از کلیدهای صفحه کلید معادل اجرای برنامه  -27

1) 𝐹2      2) 𝐹3 

3) 𝐹5      4) 𝐹8 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : کلید باشدصحیح می 2گزینه .F3  به منظور اجرایSearch .در ویندوز کاربرد دارد 

 (96)بانک گردشگری سال  ؟ی پوشه های سیستم استفاده می شوداز کدام برنامه برای نمایش درخت -28

1) Internet Explorer    2) My Computer 

3) Scan Disk     4) Windows Explorer 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های سیستم، ویندوز اکسپلورر، به منظور نمایش درختی پوشه باشد.صحیح می 4: گزینه

 رود.بکار می

)بانک گردشگری  ؟عه سایت های اینترنتی و جستجو گرهای آن مورد استفاده قرار می گیردساز زبان های زیر برای ایجاد و توکدام یک  -29

 (96سال 

1) DBMS     2) FTP 

3) HTTP     4) HTML 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com ال،امیتاچ ای زنگام ای یابرمتن یگذارزبان نشانه باشد.صحیح می 4: گزینه HTML ای 

HyperText Markup Language فیزبان توص الامیتوب هستند. اچ یهاساخت صفحه فناوریهسته  اساسیدر کنار س 

وب به کار  یهاصفحه یراحقالب و ط نیتدو یابرمتن )فرامتن( که برا یگذارنشانه یبرا استیزبان وب است. یهاساختار صفحه

 ب،یترتنیشده و بد گذارینشانه ها،آن با وب،صفحه  کی ی( نام دارند که محتواTagزبان، برچسب ) نیا یها. دستورالعملبرندیم

 است.ام ال عرضه شده ینسخه از اچ ت 5. تاکنون شودیم فیوب، توص یمرورگرها یآن صفحه برا شنماینحوه 

 (96)بانک گردشگری سال  ؟برای چه منظوری استفاده می شود Ctrl + Bاز کلیدهای  -30

 اعمال قالب پر رنگ (2    انتخاب یک کلمه (1

 برای خمیده کردن (4     باز کردن فایل (3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : کلید ترکیبی باشدصحیح می 2گزینه .CTRL + B به منظور اعمال خاصیت ،Bold 

 رود.متون به کار می ضخیم یا پررنگ سازی((سازییا همان برجسته

 ( 91می باشد؟ )شهرداری ها سال  PowerPointکدام یک از موارد زیر یک فایل  - 31

1 )New.ppt     2 )New.pop 

3 )New.prt     4 )New.pmp  
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : های پاورپوینت، . پسوند فایلباشدصحیح می 1گزینهPPT .می باشد 

 (  91از کدام ابزار،  برای ایجاد جلوه های حرکتی داخل یک اسالید استفاده میشود؟ )شهرداری ها سال  - 32

1 )Transition     2 )Animation 

3 )Slid Design     4 )Slid master 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com :از باشدصحیح می 2 گزینه .Animation  برای ایجاد جلوه های حرکتی در داخل

 Slide Masterشود. برای ایجاد جلوه های حرکتی بین دو اسالید استفاده می Transitionیک اسالید استفاده میشود و از 

 روی تمامی صفحات ایجاد می گردد. بطور خودکار بر ،اسالید اصلی یا رهبر اسالیدی است که تمام تنظیمات انجام شده بر روی آن

 ( 91صحیح می باشد؟ )شهرداری ها سال  Powerpointکدام مورد، در خصوص حداکثر تعداد اسالیدهای داخل یک فایل  – 33

 ( محدودیتی ندارد4   150( 3   100( 2   50( 1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com تعداد اسالیدهای ایجاد شده در پاورپوینت، با محدودیتی  باشد.صحیح می 4: گزینه

 روبرو نیست.

 ( 91به شرکت های سرویس دهنده اینترنت، چه گفته می شود؟ )شهرداری ها سال  -34

1 )HTTP  2 )FTP   3 )ISP   4 )URL 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 3گزینه .ISP  برگرفته از کلمه Internet Service  Provider  

یعنی شرکت خدمات سرویس های اینترنت است. این شرکت ها عالوه بر نگهداری و پشتیبانی از یک خط مستقیم به اینترنت، 

فعالیت های متعدد دیگری نظیر نگهداری و پشتیانی از سرویس دهندگان وب را نیز انجام می دهند . این مراکز، یک رمز عبور 

امکان استفاده از اینترنت و مبادله نامه های الکترونیکی را در اختیار متقاضیان  ،شماره تلفن برای تماس با شبکهحفاظت شده و یک 

خود  User توسط یک خط تلفن از شرکت مخابرات و یا امکانات ماهواره ای می تواند اینترنت را به ISP قرار می دهند. یک

ها خود را مسئول می دانند که در مقابل تقاضای بی شمار  ISPدر جامعه امروز، سرویس دهد. با توجه به رشد چشمگیر اینترنت 

اگر بخواهد بهترین باشد باید این ارتباط قوی بین دنیای  ISP کاربران، بتوانند بهترین خدمات را داشته باشند. مسلم است که یک

 .اینترنت و یک کاربر را با ارائه بهترین خدمات، قویتر سازد

ISP را می( توان به سه نوع محلیLocal)، منطقه( ایRegional( و جهانی )World.تقسیم کرد ) 

 ( 91کوچکترین واحد اندازه گیری اطالعات کدام است؟ )شهرداری ها سال  - 35

 ( کیلو بایت4   ( بایت3   ( بیت2   ( کلمه1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : د اندازه گیری اطالعات، بیت است.. کوچکترین واحباشدصحیح می 2گزینه 

 ( 91کدام یک از موارد زیر از ابزارهای ذخیره سازی داده نمی باشد؟ )شهرداری ها سال  - 36

 Ram   4 )USB( 3  ( دیسک سخت2  ( حافظه جانبی1
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های کامپیوتر بی برای استانداردسازی ارتباط دستگاهیواس  باشد.صحیح می 4: گزینه

انداز شبکه( به کامپیوتر است حمل، حافظه جانبی و راهای، دوربین دیجیتال، پرینتر، مدیاپلیرهای قابل)همچون کیبرد، دستگاه اشاره

های هوشمند و ست، همچون گوشیهای دیگر مرسوم ا. آن همچنین در دستگاهتباطات و همچنین تغذیه الکتریکی()برای ار

است. همچون درگاه سریال و درگاه موازی و های پیشین شدهبی به طور مؤثری جایگزین بسیاری واسطهای بازی. یواسکنسول

 های قابل حمل.همچنین شارژرهای مجزای دستگاه

 ( 91باشد؟ )شهرداری ها سال ند کامپیوتر با بقیه، متفاوت میکدام مورد، به لحاظ ابزارهای مورد استفاده در برقراری ارتباط بین دو یا چ - 37

 ( خط تلفن4  ( مرورگر وب3  ( کابل شبکه2  ( مودم1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : افزارهای ارتباطی . مودم، کابل شبکه و خط تلفن، جزء سختباشدصحیح می 3گزینه

 افزار است.باشند در حالی که مرورگر وب نوعی نرم می

 ( 91کدام یک از موارد زیر منجر به بسته شدن یک پنجره می شود؟ )شهرداری ها سال  - 38

1 )Alt+F4  2 )Shift + C  3 )Shift + S  4 )Alt + X 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ترکیب کلید های باشدصحیح می 1گزینه .Alt  وF4  منجر به بسته شدن پنجره و یا

 ار می شود.نرم افز

 ( 91کدام یک از موارد زیر، لیست برنامه های در حال اجرا را نشان می دهد؟ )شهرداری ها سال  - 39

1 )Menubar  2) Titlebar  3 )Taskbar  4 )Quick Lunch 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ها و پنجره  . به نوار افقی پایین دسکتاپ که نشان دهنده برنامهباشدصحیح می 3گزینه

شود. در سمت چپ این نوار منوی استارت قرار دارد و در سمت راست آن گفته می (Taskbar)  های ویندوز است، تسکبار

 .شودساعت و تاریخ دیده می

Taskbar  به معنای نوار وظایف است. دلیل اصلی نام گذاریTaskbar  این است که همه برنامه ها یا وظایفی که ویندوز در حال

 اجرای آنها است در این نوار قابل مشاهده هستند.

 ( 91کدام است؟ )شهرداری ها سال  Word، پسوند پیش فرض برای ذخیره سازی یک سند WORD2007در محیط   - 40

1 )Txt   2 )Dot   3 )Doc   4 )Docx 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com 2007های ورد پسوند فایل باشد.صحیح می 4: گزینه Docx  و در وردهای قبل از

2007 ،Doc .می باشد 

 ( 92اساسی ترین وسیله برای اتصال یک کامپیوتر خانگی به اینترنت کدام است؟ )شهرداری ها سال  -41

 ( مرورگر وب4  ( سرور اینترنت 3  ( کابل شبکه 2   ( مودم 1
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : مودم جزء اساسی ترین وسیله برای اتصال یک کامپیوتر باشدصحیح می 1گزینه .

خانگی به اینترنت است. مرورگر وب، سخت افزار نیست، بلکه نرم افزار است. سرور اینترنت، جزء ملزومات خانگی نیست. برای 

 فای استفاده کرد.از وایدر بیشتر موارد، می توان  اتصال به اینترنت، حتماً نیاز به کابل شبکه نداریم؛ بلکه

42 - Email  ( 91به کدام منظور زیر مورد استفاده قرار میگیرد؟ )شهرداری ها سال 

 ( دریافت فایل های الکترونیکی2     ( دریافت خبرهای روزانه1

 ( فرستادن و دریافت نامه های الکترونیکی4   ( بارگذاری فایل های الکترونیکی روی وب3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com توان از مرورگر های الکترونیکی را میخبرهای روزانه و فایل باشد.صحیح می 4: گزینه

 های الکترونیکی، مخصوص ایمیل است.های مربوطه دریافت نمود اما فرستادن و دریافت نامهوب و یا وبگاه

 ( 94با چه قالبی ذخیره می شوند؟ )بانک ملت سال  Accessفایل های   - 43

1 )Docx  2 )BMP  3 )Accdb   4 )PPTX 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : های ورد و پاورپوینت . گزینه یک و چهارم، برای فایلباشدصحیح می 3گزینه

میباشد که میتواند در  Microsoftیک فرمت ساخته شده توشط کمپانی  BMPنوعی فرمت گرافیکی است.  BMPباشد. می

بیت(  24میلیون رنگ ) 16.7بیت( یا  16رنگ ) 65536بیت(،  8رنگ ) 256بیت(،  4رنگ ) 16بیت(،  1رنگ ) 2پالت رنگ خود 

 ( را نیز شامل میشود.Transparentرنگ شفاف ) BMPداشته باشد. فرمت 

 ( 92رداری ها سال بصورت پیش فرض چند کاربرگ دارد؟ )شه Excelهر فایل   - 44

1 )4   2 )3   3 )2   4 )1  

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشد که عدد می 3های پیشفرض اکسل . تعداد کاربرگباشدصحیح می 2گزینه

 عدد تغییر داد. 255توان در تنظیمات آن را از یک تا می

 ( 94ی آید؟ )بانک ملت سال برنامه اکسل جزء کدام یک از برنامه های زیر به حساب م  - 45

 ( بانک اطالعاتی2     ( صفحه گسترده1

 ( واژه پرداز4    ( زبان برنامه نویسی3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : صفحه گسترده به صفحات جدول بندی شده که قابلیت باشدصحیح می 1گزینه .

افزار است که برای ساده ( نوعی نرمspreadsheetگسترده )گویند. صفحه انجام محاسبات ریاضی را دارند صفحه گسترده می

و اکسل و  LibreOffice Calcافزارهای ( و انجام محاسبات ریاضی طراحی شده اند. نرمdata entryکردن ورود اطالعات )

 ای از این برنامه ها هستند.نمونه SPSSهمچنین 
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 دهید. راهنمایی: با توجه به شکل زیر به سه سوال زیر پاسخ

 

 

رنگ آنرا به قرمز تغییر دهید، از کدام ابزار کمک میگیرید؟ )بانک سپه سال  "بانک مرکزی  "فرض کنید بخواهید با انتخاب نوشته   - 46

93  ) 

 

1 )   2 )  3 )  4 ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : گیریم.کمک می ها از ابزار . برای تغییر رنگ نوشتهباشدصحیح می 3گزینه 

 (  93چند پاراگراف در متن مشاهده می شود؟ )بانک سپه سال   - 47

1 )1    2 )2   3 )3    4 )15 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : دهنده یک پاراگراف در انتهای پاراگراف، نشان . عالمت باشدصحیح می 2گزینه

 مستقل است. 

 (  93باز شود؟ )بانک سپه سال  Slid Showام پسوند ذخیره کنیم تا همیشه در وضعیت را با کد PowerPointیک فایل  -  48

1 )Pot   2 )ppt   3 )pps   4 )wmv 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : هنگامیکه اسالیدهای خود را به طور معمولی ذخیره می باشدصحیح می 3گزینه .

رده ایم، از خصوصیت این نوع فایل ها این است که هنگام اجرا حتما باید برنامۀ ایجاد ک pptکنیم در حقیقت فایلی با پسوند .

پاورپوینت روی سیستم موجود باشد و فایل ذخیره شده در برنامه ی اصلی باز می شود و زمانی که بخواهیم فایل خود را ویرایش 

 کنیم از این نوع ذخیره سازی استفاده می کنیم. 

می باشد که به فایل ها حالت اجرایی می دهد یعنی برای باز  PPSفایل های پاورپوینت را ذخیره کرد .پسوند دیگری که می توان 

 Slideتوان آن را به راحتی نمایش داد. یکی از نماهای پاورپوینت، کردن چنین فایل هایی نیازی به وجود خود برنامه نیست و می
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Show  است که وظیفه صرفاً نمایش را بر عهده دارد و در این حالت اجازة هیچ گونه تغییری در محتوای اسالید نخواهد داشت و

 حالت امنیتی به فایل می دهد.

یا الگو را ذخیره می کند. از این قالب وقتی استفاده می کنیم  Templateاست که فایل حالت  potنوع سوم ذخیره سازی پسوند .

 …، اندازه و Font، نوع Backgroundواهیم فایل را با فرمت خاصی که ساخته ایم نگه داریم. منظور از قالب بندی تعیین که بخ

 می باشد.

 (  93کدام مورد متفاوت از سایر موارد است؟ )بانک سپه سال  - 49

1 )Opera     2 )Mozilla Firefox 

3 )IE      4 )Google 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشند ولی گزینه های یک، دو و سه، مرورگر اینترنت می باشد.صحیح می 4: گزینه

 باشد.گزینه چهارم نوعی موتور جستجو می

فرض کنید بخواهید با هر بار باز کردن مرورگر خود، صفحه وب شعبه مرکزی بانک سپه بارگذاری شود، به منظور تنظیم، به کدام   - 50

 (  93ه می کنید؟)بانک سپه سال بخش مرورگر مراجع

1 )Bookmark     2 )Home Page 

3 )History     4 )Startup 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 2گزینه .Home Page به منظور قرار دادن وبگاهی خاص برای ،

 شود.کنیم، آن آدرس خاص، نمایش داده میاجرا میباشد؛ به این صورت که هرگاه مرورگر را شروع کار با مرورگر استفاده می

 (  93کدام مورد از پوشه های استاندارد پست الکترونیکی یاهو محسوب نمی شود؟ )بانک سپه سال   - 51

1 )Spam  2 )Sent   3 )Personal   4 )Draft 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 3گزینه .Spam ،Sent  وDraft های استاندارد یاهو جزء پوشه

 باشند.می

آموزش و ؟ )شوداگر بخواهیم فایلهای حذف شده در رایانه بعدا قابل بازیابی نباشند، در هنگام حذف فایل از کدام کلیدها استفاده می - 52

 ( 89پرورش سال 

1 )Del + Ctrl  2 )Del + Alt + Insert  3 )Del + End + Ctrl       4 )Shift + Del 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com بعدا قابل بازیابی ها از سیستم بطوریکه باشد. برای حذف کامل فایلصحیح می 4: گزینه

 . شودمیاستفاده  Shift + Delنباشند، در هنگام حذف فایل از 

 



 

 ICDL 408فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) کدام گذرواژه برای پیش گیری از هک شدن مناسبتر است؟  -53

1 )AlI REZA  2 )201022   3 )3hamed5   4 )1234p-# 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.باشد. زیرا ترکیبی از حروف، عدد و نماد میصحیح می 4: گزینه 

 (96)بانک گردشگری سال  ؟از چه دستوری برای برگرداندن فایل های حذف شده استفاده می شود -54

1) Redo  2) Restore   3) Remove  4) Rename 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : دستور باشدصحیح می 2گزینه .Restore های حذف شده بکار برای برگرداندن فایل

 رود.می

 (96)بانک گردشگری سال  ؟کدام یک از گزینه های زیر نمایانگر یک پست الکترونیکی است -55

1) http:/vianet.com/index.htm    2) D:\\Email\standard 

3 )joesmart@billme.com    4) chamindae.org/teachers/mailaddresses 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 3گزینه . 

وارد  cc( copy toتوانید آدرس ایمیل او را در قسمت )اگر شما بخواهید که یک کپی ایمیل تان برای گیرنده ای فرستاده شود، می  -56

 (96)بانک گردشگری سال  ؟( ارسال کنید. چه اتفاقی خواهد افتادbccکنید، حال اگر شما ایمیل تان را از طریق )

 .دو کپی برای گیرنده فرستاده می شود (1

 .یک کپی از ایمیل برای خودتان فرستاده می شود (2

 .نمی تواند آدرس فرستنده ایمیل خود را نیز ببیند bccبرای گیرنده یک کپی از ایمیل  (3

 .می تواند آدرس فرستنده ایمیل خود را نیر ببیند bccفرستاده می شود و گیرنده  bccیک کپی از ایمیل برای گیرندگان  (4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 3گزینه .CC  یمخفف کلمه Carbon copying یکپ یبه معن 

 یانتخاب شده م یها رندهیرا به گ لتانیمیاز ا یکپ کیدهد و  یکارکاربن را انجام م CCکردن با کاغذ کاربن است. در واقع 

 ییها رندهیگ یعنی( یی= نا خوانا Blindپنهان است ) یکپ یاست و به معن Blind carbon copy یمخفف کلمه  BCC فرستد.

 یشما م دی. مثال فرض کنستندین یی( قابل شناساCCو چه در  BCCها )چه در  رندهیگ گریهستند توسط د BCCکه در کادر 

قرار  BCCرا در کادر  Dو  C( و افراد To ای) CCرا در کادر  Bو  A راد. اگر شما افدیرا ارسال کن لیمیا کینفر  4به  دیخواه

را  Bو  A یها رندهیگ C ی رندهی. اما گدیرا خواهد د A ی رندهیگ لیمیا B ی رندهیو گ B ی رندهیگ لیمیا A ی رندهیگ د،یده

 رندهیگ میخواه یکه نم یاست زمان تر. پس بهدیرا نخواهند د گریکدی Dو  C یها رندهی( پس گD ی رندهی)مانند گ دیخواهد د

 .میکن پیتا BCCآنها را در  یبا خبر شوند بهتر است همه  گریکدی یها لیمیمختلف از ا یها

 (96)بانک گردشگری سال  ؟ای دستورالعامل ها در یک برنامه تحت نظارت کدام یک از واحد های زیر صورت می گیردرترتیب اج -57

1) CU   2) CPU   3) MEMORY   4) ALU 

mailto:joesmart@billme.com


 

 ICDL 409فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ای تشکیل شده واحد کنترل از مدارهای الکترونیکی پیچیده. باشدصحیح می 1گزینه

کند که هر قسمت است که بر عملکرد ریزپردازنده نظارت دارد. این واحد وظیفه اجرای دستورات را بر عهده ندارد، اما مشخص می

های سیستم کامپیوتری الیتکند. این واحد هماهنگ کننده فعها را هم مشخص میای دارد و ترتیب اجرای دستورالعملچه وظیفه

گیرند؛ ها قرار میهای برنامه از حافظه اصلی واکشی شده و در درون ثباتشود، دستورالعملای اجرا میباشد. هنگامی که برنامهمی

ل های الزم را به اجزای کامپیوتر اعماسپس توسط واحد کنترل رمزگشایی شده و براساس دستورالعمل جاری واحد کنترل سیگنال

ها از حافظه به واحد کند تا عمل پردازش به درستی انجام شود. بنابراین وظایف واحد کنترل واکشی )خارج کردن دستورالعملمی

 های مناسب به سایر اجزا با توجه به دستورالعملها برای اجرا( و اعمال سیگنالپردازش( و رمزگشایی دستور )تفسیر دستورالعمل

ها، نظارت بر ورود و خروج ها و پیگیری برای اجرای آنواحد کنترل با انتخاب و ترجمه دستورالعمل باشد.رمزگشایی شده می

ها از را بر عهده دارد. به عبارت دیگر واحد کنترل نقش هدایت کننده را دارد و بر ورود داده CPUو مدیریت  CPUهای داده

و خروج اطالعات از طریق واحد خروجی  ALUاز واحد حافظه به واحد  هاها در حافظه، انتقال آنطریق واحد ورودی، ذخیره آن

 -برقراری ارتباط بین اجزاء مختلف کامپیوتر -تعیین آدرس -نظارت دارد. پس وظایف واحد کنترل عبارتند از: تفسیر دستورات

 نظارت بر انجام کلیه امور.

 (96)بانک گردشگری سال  ؟اسکنر و پرینتر به ترتیب چه دستگاه هایی هستند -58

 خروجی، خروجی (2     خروجی، ورودی (1

 ورودی، خروجی (4     ورودی، ورودی (3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : اسکنر جزء وسایل ورودی و پرینتر جزء وسایل خروجی باشدصحیح می 4گزینه .

 شود.محسوب می

 (96)بانک گردشگری سال  .............. جهت مدیریت فایلها و پوشه ها استفاده می کند..از برنامه ای بنام XPویندوز  -59

1) internet explorer    2) windows explorer 

3) Microsoft outlook    4) outlook express 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ها به صورت فایل. ویندوز اکسپلورر، به منظور مدیریت باشدصحیح می 2گزینه

 شود.درختی استفاده می

 (96)بانک گردشگری سال  .برای انتقال دادن است CUT................. کلید میانبر .-60

1) Ctrl + del     2) Alt + del 

3) Shift + del     4) Ctrl + x 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه Ctrl + X کلید میانبر عمل ،Cut .است 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )هایی که کاربر تهیه کرده اما هنوز ارسال نکرده است. در کدام پوشه قرار میگیردپیام  - 61

1 )Inbox  2 )Outbox  3 )Draft  4 )Trash 



 

 ICDL 410فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های ارسال نشده در قسمتپیام باشد. در صندوق پست الکترونیکیصحیح می 3: گزینه 

Draft ذخیره می گردند . 

ساده ترین راه برای یکسان سازی فرمت یک بخش از سند با بخش دیگری درهمان سند، استفاده از کدام ابزار است؟ )بانک سپه سال   - 62

93  ) 

1 )Format Painter    2 )font   

3 )References     4 )View 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ابزار باشدصحیح می 1گزینه .Format Painter  برای کپی برداری از فرمت متنی

 رود؛ به طوری که فرمت در متن اول و دوم به صورت یکسان ظاهر خواهد شد.و قرار دادن این فرمت بر متن دیگر به کار می

یریت امور بانکی را نشان می دهد، با توجه به شکل به چهار سوال زیر پاسخ راهنمایی: شکل زیر، نمرات درس اقتصاد خرد دانشجویان رشته مد

 دهید.

 
 

، فقط به E، بلندتر است، ساده ترین راه به منظور این که عرض ستون E، از سایر خانه های ستون E1فرض کنید طول محتویات خانه  – 63

 (  93به طور کامل دیده شود، کدام است؟ )بانک سپه سال  Home workاندازه ای افزایش یابد که کلمه 

 دوبار کلیک چپ شود. Fو  E( روی مرز خانه های 1

 دوبار کلیک چپ شود. Dو  E( روی مرز خانه های 2

 یکبار کلیک چپ کرده و به سمت چپ بکشیم. Dو  E( روی مرز خانه های 3

 سمت راست بکشیم. یکبار کلیک چپ کرده و به Fو  E( روی مرز خانه های 4



 

 ICDL 411فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : های . با دوبار چپ کلیک بر مرز خانهباشدصحیح می 1گزینهE  وF عرض آن به ،

 یابد.گسترش می Eترین سلول موجود درستون طوالنی اندازه

 (  93، کدام است؟ )بانک سپه سال باالتر است 14مناسب ترین ابزار برای نمایش دانشجویانی که نمره نهایی آنها از  - 64

1 )View  2 )Sort   3 )Function   4 )Filter 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com معموال حجم اطالعات ما در اکسل بسیار زیاد است و ممکن  باشد.صحیح می 4: گزینه

توانیم دقیقا به است هر بار ما فقط به یک مورد خاص احتیاج داشته باشیم. با کمک فیلترکردن اطالعات در اکسل به آسانی می

د که انتخاب کنید در ستون و یا دهاطالعات مدنظرمان، دست پیدا کنیم. در واقع فیلتر کردن این امکان را در اختیار شما قرار می

های مورد نظر شما، کدام اطالعات و رکوردها نمایش داده شوند و کدام نشوند که این انتخاب با معیارهای خاصی نیز همراه ستون

 .است

 (  93تغییر دهیم، نتیجه کدام خواهد بود؟ )بانک سپه سال  Numberبه  Generalرا از  E3اگر فرمت خانه  – 65

1 )0   2 )0.00   3 )3    4 )  0.00E + 0.  

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : عملگر باشدصحیح می 2گزینه .Number عدد داخل سلول را از حالت عمومی به ،

 حالت اعشاری تا دو رقم اعشار به صورت پیشفرض تبدیل خواهد نمود.

 (  93، کدام است؟ )بانک سپه سال Cون مناسب ترین راه برای اضافه کردن یک نمره به نمرات ست - 66

 اضافه شود. C( به صورت دستی، یک نمره به نمرات ستون 1

 را تایپ کرده و این دستور را در سایر خانه های این ستون کپی کنیم.“ =2+1 “، دستور C2( در خانه 2

 خانه های این ستون کپی می کنیم.را تایپ کرده و این دستور را در سایر  " =sum (C2;1) "دستور  C2( در خانه 3

را تایپ کرده و این دستور را در سایر خانه های این ستون کپی کرده و نتایج بدست آمده را  "= sum ( C2+1) "، دستور H2( در خانه 4

 کنیم.منتقل می Cبه ستون 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com آدرس سلولی خاص، باعث  با اضافه کردن یک عدد به باشد.صحیح می 4: گزینه

کنید، ردیف جدید  Pasteشود، به آن آدرس آن عدد اضافه شود. حال اگر سلول حاصله را کپی کنید و در ردیف های دیگر می

 شوند.با عدد قبلی جمع می

 (  93شود؟ )بانک سپه سال به کدام منظور استفاده می PowerPointدر محیط  Transitionابزار  - 67

 مایش یک فایل( شروع ن1

 Word( تبدیل فایل به یک فایل 2

 ( متحرک سازی یک نوشته در یک اسالید3

 ( نحوه محو شدن یک اسالید و ظاهر شدن اسالید بعدی4



 

 ICDL 412فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com برای جابه جایی و متحرک سازی اسالید ها در نرم افزار  باشد.صحیح می 4: گزینه

یا انتقال، ابتدا اسالید مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس بر روی افکت مورد  Transitionپاورپوینت می بایست در سربرگ 

کلیک بر روی کلید ، کلیک کرده و نتیجه را مالحظه نمایید. ضمن اینکه با Transition to This Slideنظر خود در بخش 

Preview .می توان افکت اعمال شده را بر روی متحرک سازی اسالید خود مشاهده نمایید 

 (  93کند؟ )بانک سپه سال ایجاد می PowerPointکدام مورد یک اسالید جدید در فایل   - 68

1 )Alt+N  2 )Alt+P  3 )Ctrl+M  4 )Ctrl+N 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com :باشدصحیح می 3نه گزی .Ctrl + M رود به منظور ساخت اسالیدی جدید به کار می

 رود.به منظور ساخت سندی جدید از پاورپوینت به کار می Ctrl + Nدر حالی که 

 (  91از کدام اشکال زیر جهت نمایش عملیات محاسباتی در فلوچارت استفاده می شود؟ )استانداری ها سال  – 69

 ( لوزی4   ( متوازی االضالع3  مستطیل( 2   ( بیضی1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : از مستطیل به عنوان انجام عملیات محاسباتی در فلوچارت باشدصحیح می 2گزینه .

وروی شود. بیضی: از این عالمت برای نمایش پایان و شروع برنامه استفاده می شود. متوازی االضالع: برای نشان دادن استفاده می

داده و خروجی اطالعات استفاده می شود. لوزی: برای بیان انتخاب پاسخ بلی یا خیر و تعیین کننده مسیر انتخاب خواهد بود. دایره: 

ن به دستورالعمل بعدی استفاده برای توضیحات استفاده می شود. لش: برای رفت :از دایره برای اتصال استفاده می شود. عالمت ] ....

 شود. می

 (  91کامپیوتر باعث کدامیک از موارد زیر خواهد شد؟ )استانداری ها سال  RAMافزایش مقدار حافظه  – 70

 ( افزایش مقدار حافظه دیسک سختCPU   2( افزایش میزان سرعت 1

 ( افزایش مقدار حافظه مورد استفاده نرم افزارها4    ( افزایش کیفیت تصاویر3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com هر چه حافظه  باشد.صحیح می 4: گزینهRAM  بیشتر باشد، حافظه در دسترس نرم

 شود.افزارها جهت اجرا نیز بیشتر می

 (  91اینترنت جزء کدامیک از شبکه های زیر است؟ )استانداری ها سال   - 71

1 )Lan   2 )Wan   3 )star   4 )Bus 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : شبکه باشدمی صحیح 2گزینه .WAN  یک شبکه گسترده است که از ترکیب چند

یک شبکه محلی است و قابل اجرا به یک سری کامپیوترها به صورت محدود. در  LANبوجود می آید. شبکه  LANشبکه 

 یا شبکه های گسترده، شبکه های کشوری و جهانی است همچون اینترنت. WANصورتی که 

 (  91س و ... به کامپیوتر چه نام دارد؟ )استانداری ها سال محل اتصال پرینتر، ماو  - 72

1 )Bus   2 )Port   3 )Slot   4 )Socket 



 

 ICDL 413فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 2گزینه .Port درگاهی است ورودی که چیزی از طریق آن وارد ،

می شود یا درگاهی است خروجی که چیزی از طریق آن خارج می شود یا هر دو. بنابراین، محل اتصال پرینتر، ماوس و ... از طریق 

Port پذیرد.صورت می 

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  عالمت آدرس پست الکترونیک چیست؟-73

1 )@   2) ©   3)&   4 )www. 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : به عنوان عالمتی برای آدرس پست الکترونیک به کار  @. باشدصحیح می 1گزینه

 رود.می

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  برای درج در جدول کدام مراحل صحیح است؟ -74

 Insert Tableگزینه  Table( منوی 1

 Insert Rowگزینه  Table( منوی 2

 Insert Columnگزینه  Table( منوی 3

 ( هیچکدام4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : برای اینکه بخواهیم یک جدولی را درج کنیم، از منوی باشدصحیح می 1گزینه .

Table گزینه ،Insert Table کنیم.را انتخاب می 

)قرارگاه پدافند هوایی خاتم  گر ماوس به صورت پیوسته باشد؟شود که حرکت اشارهمیدر ترسیم اشکال نگه داشتن کدام کلید باعث  -75

 (95سال 

1 )Alt   2 )Shift   3 )Ctrl   4هیچکدام ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : با نگه داشتن دکمه باشدصحیح می 1گزینه .Altگر ماوس، ، و حرکت دادن اشاره

 پیوسته خواهد بود.ترسیم اشکال به صورت 

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  شود؟برای پنهان کردن سطرهای دلخواه چه عملیاتی انجام می -76

1 )→ Row → Hide  Format 

2 )→ 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 → Hide  Format 

3 )→ Row → 𝑈𝑛ℎ𝑖𝑑𝑒  Format 

4 )→ Column → 𝑈𝑛ℎ𝑖𝑑𝑒  Format 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 1گزینه. 

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  کنیم؟برای تنظیم فونت سلولها به چه صورت عمل می -77

1) → Format Cell → Font  Formatting 

2) → Alignment  Formatting 

3) → Pattern  Formatting 

4) → Border  Formatting 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 1گزینه. 

 (  91مهمترین نرم افزاری که ارتباط بین کاربر، سخت افزار و نرم افزار را برقرار می کند چه نام دارد؟ )استانداری ها سال   - 78

 ( سیستم عامل2      ( مترجم ها1

 ( زبان های برنامه نویسی4     ( نرم افزارهای کاربردی3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : افزاری است که مدیریت منابع عامل یا سامانۀ عامل نرم. سیستمباشدصحیح می 2گزینه

عامل جزء افزار کاربردی اجرا شده و از خدمات آن استفاده کنند. سیستمسازد که نرمرایانه را به عهده گرفته و بستری را فراهم می

 دهد. های کاربردی و کاربر ارائه میعامل خدماتی به برنامهسیستم کامپیوتری است. سیستمافزارهای یک ترین نرمضروری

های سیستم به این خدمات دسترسی دارند. با نویسی کاربردی و یا از طرق فراخوانیهای برنامههای کاربردی یا از طریق واسطبرنامه

عامل درخواست کنند، پارامترها را انتقال دهند، و پاسخ سرویسی را از سیستمتوانند های کاربردی میها، برنامهفراخوانی این واسط

افزار مثل واسط خط فرمان یا یک واسط گرافیکی عملیات را دریافت کنند. ممکن است کاربران با بعضی انواع واسط کاربری نرم

عامل در نظر اسط کاربری به عنوان بخشی از سیستمعامل تعامل کنند. برای کامپیوترهای دستی و رومیزی، عموماً وکاربر با سیستم

 شود. گرفته می

های شبیه یونیکس، واسط کاربری معموالً به عنوان یک برنامه کاربردی های بزرگ و چند کاربره مثل یونیکس و سیستمدر سیستم

های نوین شامل: اندروید، عاملتمترین سیسهایی از محبوبشود. نمونهسازی میشود پیادهعامل اجرا میکه خارج از سیستم

 باشند.اکس، مایکروسافت ویندوز، ویندوز فون و زد/اواس میاواس، لینوکس، اواس ده، کیواندی، آیاسبی

 (  91چاپگر، ماوس و صفحه کلید به ترتیب از راست به چپ جزو کدام یک از واحد های کامپیوتری می باشند؟ )استانداری ها سال   - 79

 خروجی –ورودی  –( خروجی 2   ورودی –ورودی  –جی ( خرو1

 خروجی –خروجی  –( ورودی 4   ورودی –خروجی  –( ورودی 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com:  ای ورودی و صفحه ای خروجی؛ ماوس، وسیله. چاپگر، وسیلهباشدصحیح می 1گزینه

 باشد.کلید نیز ورودی می

 (  91برای جایگزین نمودن کلمه ای با کلمه یا عبارت دیگر به چه صورت باید عمل نمود؟)استانداری ها سال   - 80

 Replaceدستور  Edit( منوی Repeat   2دستور  Edit( منوی 1

 Go toدستور  Edit( منوی Replace   4دستور  File( منوی 3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : های ترکیبی توان با استفاده از کلید. البته میباشدمی صحیح 2گزینهCtrl  وH  به

 دسترسی داشت. Replaceابزار 

 (  91با ترکیب کدام یک از کلیدهای زیر می توان کل محتوای یک پنجره را انتخاب کرد؟ )استانداری ها سال  - 81

1 )Alt+A  2 )Ctrl+A  3 )Shift+A  4 )Alt+C 



 

 ICDL 415فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 2گزینه .Ctrl  وA در اغلب نرم افزارها حکم ،Select All  را

 شود.داشته و منجر به انتخاب همه محتویات می

 ( 91محسوب می شود؟ )استانداری ها سال  "بانک اطالعاتی"کدام نرم افزار به عنوان  ICDLدر مهارت های هفت گانه  - 82

 Word( 2      ( اکسس1 

3 )Outlook Express     4اکسل ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : و یا همان بانک اطالعاتی  داده . اکسس، به عنوان پایگاهباشدصحیح می 1گزینه

( یکی از اجزای مایکروسافت آفیس است که برای ایجاد پایگاه Microsoft Accessشود. مایکروسافت اکسس )محسوب می

افزار پایگاه داده جت را با یک واسط کاربری گرافیکی و ابزاری جهت تولید گیرد. این نرمای مورد استفاده قرار میرابطههای داده

 افزار ترکیب نمود. نرم

 (  91دستورات داخلی دستوراتی هستند که: )استانداری ها سال  – 83

 دارند. Path( برای اجرا نیاز به 2   ( برای اجرا حتماً باید در مسیر جاری باشند.1

 ( هنگام راه اندازی سیستم وارد حافظه می شوند.4     ( در حافظه جانبی قرار دارند.3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com دستورات داخلی: فایلی بنام این دستورات وجود ندارد و  باشد.صحیح می 4: گزینه

قرار  COMMAND.COMداند و در ر )سیستم( از قبل خودش این دستورات را میشود، کامپیوتوقتی سیستم راه اندازی می

 RAMدارند. فرمانهای داخلی آن دسته از فرمانها هستند که با روشن کردن کامپیوتر و راه اندازی سیستم، از روی دیسک به حافظۀ 

ها نخواهد بود.  مانها نیازی به جستجو در دیسکمانند. برای پیدا کردن این فرآورده شده و در آنجا به صورت ماندگار باقی می

، DIR ،MD ،RD ،CD ،CLS ،VER ،DATE ،TIME ،PROMPT ،PATHهای داخلی عبارتند از: برخی از فرمان

SET ،VOL ،COPY ،TYPE ،REN  وVERIFY. 

 (  91کدام یک جمالت زیر درست است؟ )استانداری ها سال  – 84

 تر است.زبان ماشین از زبان اسمبلی ساده (1

 ( زبان ماشین نیازی به زبان مفسر یا مترجم ندارد.2

 ( کد عملیات در همه ی زبان های ماشین مشابه است.3

 ( تمام زبان های سطح باال هم دارای مفسر و هم دارای مترجم هستند.4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com هاست کد ماشین یا زبان ماشین یک مجموعه از دستورالعمل باشد.صحیح می 4: گزینه

دهد، شوند. هر دستورالعمل یک کار خاص را انجام میاجرا می (CPU)  که مستقیماً توسط واحد پردازش مرکزی یک کامپیوتر

یا حافظه. هر  CPU ها در یک رجیستربه عنوان مثال: یک بارگذاری، یک پرش یا یک عملیات ریاضیاتی روی یک واحد از داده

 .ها تشکیل شده استای از دستورالعملشود، از مجموعهاجرا می CPU ای که توسطبرنامه
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شده، )یا ترین سطح نمایش یک برنامه کامپیوتری کامپایلکد ماشین عددی )منظور کد اسمبلی نیست( ممکن است به عنوان پایین

رغم اینکه مستقیماً امکان نوشتن افزار اولیه در نظر گرفته شود. علیبسته به سختنویسی واشده( و یا به عنوان یک زبان برنامهسرهم

ها به صورت های عددی و ثابتهای تک و محاسبه آدرسکردن بیتها به صورت کد ماشین عددی وجود دارد، مدیریتبرنامه

 گیرد.ها مورد استفاده قرار نمیی نوشتن برنامهکننده و خطاپذیر است. به این دلیل، کد ماشین تقریباً هیچگاه برادستی، خسته

-به-پذیر است که رابطۀ یکهای برنامهها و دیگر دستگاهنویسی سطح پایین برای رایانهزبان اسمبلی یا همگذاری یک زبان برنامه

خاص است، برخالف بیشتر های زبان ماشین معماری رایانه دارد. هر زبان اسمبلی مختص به یک معماری رایانه یک با دستورالعمل

 .های مختلف سازگار هستند ولی برای اجرا شدن به مفسر و مترجم نیاز دارندنویسی سطح باال که با معماریهای برنامهزبان

ل، شود؛ به این فرایند تبدیزبان اسمبلی با استفاده از یک برنامه جانبی به نام اسمبلر یا همگذار، به کد ماشین قابل اجرا تبدیل می

 شود.( گفته میAssemblingاسمبل کردن )

( زبانی است که نسبت به High-level programming languageنویسی بلندتراز )نویسی سطح باال یا زبان برنامهزبان برنامه

هایی های متفاوت و دارای انتزاع بیشتری هستند. چنین زبانتر قابل استفاده و قابل حمل بین سیستمنویسی سطح پایین راحتزبان برنامه

 های دسترسی به حافظه و مدیریت حوزه دور هستند.مانند مدل CPUعموماً از عملیات 

سطر به سطر آن خوانده شده و به شکل مستقیم بدون مرحله ترجمه  ،برنامه نویسی تفسیر می شود وقتی کد برنامه نوشته شده در زبان

سپس  ،جریان برنامه را دنبال می کند ،برنامه ای که مفسر نام دارد هر عبارت از برنامه را می خواند ،اجرا می گردد ،کامل برنامه

را انجام می دهد. ترکیبی از یک مفسر و یک مترجم هر عبارت را به  تصمیم می گیرد که چه کاری انجام بدهد و سپس همان کار

به اجرای زبان ماشین برمی گرداند و آن را اجرا می کند ؛ کد ماشین به دست آمده بعد از اجرا دور انداخته می شود و اگر نیازی 

دی مفسر ها ساده ترین رفتار را برای اجرای برنامه ، این کار از نو انجام خواهد شد. در مقایسه با دو روش بعدوباره همان عبارت باشد

 دارند .

 (  94به بعد کدام یک از موارد زیر می باشد؟ )راه آهن سال  Word2007کلید میانبر برای مورب نوشتن )ایتالیک( حروف در نرم افزار  – 85

1 )Ctrl+I  2 )Ctrl+H  3 )Ctrl+C  4 )Ctrl+P 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 1گزینه .Ctrl  وI  برای مورب نوشتن یا همان ایتالیک نوشتن به کار

به  Cو  Ctrlرود و به کار می Replaceبه منظور اجرای عمل  Hو  Ctrlرود. ، به منظور چاپ سند به کار میPو  Ctrlرود. می

 رود.منظور عمل کپی متن به کار می

 (  94هر بایت معادل با .... میباشد؟ )راه آهن سال  - 86

 ( وابسته به پردازنده سیستم4  بیت 32( 3   بیت 8( 2  بایت 1( 1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : بایت هم  1024. هر هشت بیت برابر است با یک بایت. هر باشدصحیح می 2گزینه

 بایت هم مساوی است با یک مگابایت. کیلو 1024مساوی است با یک کیلو بایت. هر 

 (  94برابر است با: )راه آهن سال  10در مبنای  10101و  10010حاصل جمع دو عدد دودویی بدون عالمت  - 87

1 )28    2 )32    3 )39   4 )45 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com میباشد. 21و عدد دوم  18صحیح میباشد زیرا عدد اول  3: گزینه 

 (96)بانک گردشگری سال  ؟ا بر حسب پسوند آنها مرتب می کندکدام یک از گزینه های زیر، فایل ها ر -88

1) By Name     2) By Type 

3) By Size     4) Auto Arranged 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 2گزینه .By Typeکند. ها را به صورت پسوند مرتب می، فایلBy 

Size از نظر حجم و ،By Name کند.ها را مرتب میها، فایلاز نظر نام فایل 

 

 (96)بانک گردشگری سال  شود؟های زیر استفاده میبرای تغییر رنگ زمینه از کدام یک از گزینه -89

1) → Background  Format   2 )→ Background  Edit 

3 )Autoshapes     4 )Drawing 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 1گزینه. 

 (96)بانک گردشگری سال  های زیر است؟اینترنت جزء کدامیک از شبکه -90

1 )Lan   2 )Wan    3 )Man   4 )Star 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ییایجغراف هیاست که ناح یاانهیشبکه را کی گستردهشبکه . باشدصحیح می 2گزینه 

ها معموالً از شبکه نی(. اگرید یاقاره به قاره کیاز  ای گرید یکشور به کشور کینمونه از  ی)برا دهدیرا پوشش م یعینسبتاً وس

 ابهایریها از مسشبکه نیا ،یکمتر رسم بارت. به عکندیمخابرات استفاده م یهامانند شرکت یامکانات انتقال خدمات دهندگان عموم

 .کنندیاستفاده م یعموم یطارتبا یهانکیو ل

 یدانشگاه یها(، شبکهLAN) یمحل یها(، شبکهPAN) یشخص یهاگسترده از نظر محدوده تحت پوشش با شبکه یهاشبکه

(CANدهندیسازمان را پوشش م کیکه چند ساختمان  ییها( )شبکه )یشهرکالن یهاشبکه ای (MAN که معموالً محدود به )

 کیمثال از  نیترشدهو شناخته نیترهستند. بزرگ سهیقابل مقا باشندیشهر م کی ایچند دانشکده  یساختمان، فضا کیاتاق،  کی

 است. نترنتیشبکه گسترده شبکه ا

 (96)بانک گردشگری سال  کدام است؟ Stopکلید معادل دکمه  Internet Explorerدر  -91

1 ) F5   2)Alt+Ctrl   3)Esc   4)Alt+Esc 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : کلید باشدصحیح می 3گزینه .Esc  برای توقف در جستجو و کلیدAlt + Esc  به

 افزار اینترنت اکسپلورر است.رمسازی ن  Minimizeمنظور 

 (96)بانک گردشگری سال  گیرد؟در یک دیسک به چه منظور صورت می Formatعمل  -92

 ( قفل نمودن یک دیسک2    ها در دیسک( یافتن فایل1

 ( آماده سازی دیسک برای ذخیره اطالعات4    ( باز کردن قفل یک دیسک3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com سازی عمل فرمت برای آماده سازی یک دیسک برای ذخیره باشد.صحیح می 4: گزینه

 رود.مجدد اطالعات به کار می
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 به خاطر حجم کمتر و قیمت پایینتر از سایر رده ها، کاربرد بسیار باالیی در همه زمینه ها دارند، براساس یک ریز پردازنده ساخته شده و» - 93

 (  94می گویند. )راه آهن سال « ....... قدرت پردازش آنها با رایانه های بزرگ نسل های پیش برابری می کند

 یانه های کوچک( را2     ( ریز رایانه ها1

 ( ابر رایانه ها4    ( رایانه های بزرگ3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com کاربرد  ،باشد. به خاطر حجم کمتر و قیمت پایین تر از سایر رده هاصحیح می 1: گزینه

قدرت پردازش آنها با رایانه های  بسیار باالیی در همه ی زمینه ها دارند . ریز رایانه ها بر اساس یک ریز پردازنده ساخته می شوند و

از این نوع  –( معروف هستند  Personal Computer) PCکه به  –بزرگ نسل های پیش برابری می کند . رایانه های شخصی 

( Computers Laptop-Notebook(، رایانه های کیفی )Desktop Computersهستند و در سه شکل رایانه های رومیزی )

 ( عرضه می شوند.PDAار دیجیتالی شخصی )و رایانه های دستی

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )با استفاده از کدام گزینه میتوان پاسخ پیام الکترونیکی را برای فرستنده ارسال کرد  - 94

1 )Reply to All   2 )Forward   3 )Send To All   4 )Reply 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.  اگر بخواهیم پاسخ فقط برای فرستنده ارسال شود از گزینه صحیح می 4: گزینه

 استفاده می کنیم. Replyی  

 ( 89آموزش و پرورش سال ) شود؟کلمه یا عبارتی با ترتیب خاص در یک موتور جستجو از کدام عالمت استفاده می جستجویبرای   - 95

1 )“ “    2 ), ,   3 )()    4 ){} 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد. برای جستجوی کلمه یا عبارتی خاص در موتور جستجو از صحیح می 1: گزینه

 .شودمیاستفاده  “ “

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )چه عملی را انجام میدهد Explorerدر پنجره  refreshآیکن   - 96

 صفحه جاری( بارگذاری مجدد 2     ( بازگشت به صفحه ماقبل1

 ( بازنمودن یک پنجره جدید بدون بستن پنجره جاری4    ( حرکت اتوماتیک در صفحه جاری3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com بارگذاری مجدد صفحه جاری در جهت . باشدصحیح می 2: گزینهExplorer   از

refresh شوداستفاده می.  

 (  91ابزاری که برای انعکاس اطالعات بروی کاغذ از آن استفاده می شود، چه نام دارد؟ )استانداری ها سال  – 97

1 )Scanner  2 )Plotter  3 )Printer  4 3و  2( گزینه های 
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com عات بر کاغذ پالتر و پرینتر، دو نوع از ابزارهای انعکاس اطال باشد.صحیح می 4: گزینه

(، یک دستگاه خروجی رایانه Plotterباشد. پالتر )های کامپیوتر میهستند. اسکنر، نوعی ابزار انتقال اطالعات از کاغذ به حافظه

است که بطور معمول برای چاپ تصاویر یا دیگر ترسیم های صفحه نمایش بکار می رود. بدلیل توانائی رسام خط، دایره و سایر 

 معمول برای تهیه ترسیم های فنی و معماری و نیز سایر تصویرهای بُرداری بکار می رود. اشکال، به طور

 (  91جهت ذخیره کردن یک متن با نام پیش فرض برنامه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ )استانداری ها سال  – 98

1 )New   2 )Save as   3 )Save    4 )print 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : اگر بخواهیم یک سند را با نام پیشفرض برنامه ذخیره کنیم، باشدصحیح می 3گزینه .

استفاهد  Save asکنیم؛ ولی اگر بخواهیم نام پیشفرض سند را تغییر دهیم و سپس ذخیره کنیم، از استفاده می Saveاز گزینه 

 کنیم.می

 (  91واحد اصلی حافظه در کامپیوتر کدام است؟ )استانداری ها سال  – 99

 ( مگا بایت4   ( کیلو بایت3    ( بایت2   ( بیت1

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com صحیح میباشد. 1: گزینه 

 (  94ارد؟ )راه آهن سال ها تفاوت اساسی در نحوه ساخت و ویژگی های اساسی دکدامیک از موارد زیر نسبت به سایر گزینه - 100

1 )EPROM  2 )PROM  3 )SRAM    4 )EEPROM 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com صحیح میباشد. 3: گزینه 

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  کنیم............ به حافظه منتقل می.نمودار را با روش -101

1 )Ctrl+Z  2)Ctrl+X  3)Ctrl+Shift  4)Ctrl+Alt 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : با فشردن همزمان کلیدهای باشدصحیح می 2گزینه .Ctrl  وX عمل ،Cut  کردن

 پذیرد.نمودار و سپردن آن به حافظه، انجام می

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  کدام نرم افزار زیر یک بانک اطالعاتی است؟ -102

1 )Fox   2) Access  3) Visual Basic 4) همه موارد 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 2گزینه .Access افزاری برای بانک اطالعاتی به کار به عنوان نرم

 رود.می

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  اسالید چیست؟ -103

 گویند.یک اسالید می( هر فایل ارائه مطالب ممکن است شامل چند صفحه باشد که بر هر 1

 گویند.اسالید می Power Pointافزار ( به صفحه اول نرم2

 باشد.می Power Pointافزار فرض نرم( فایل پیش3

 ( هیچکدام.4
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : شود.. اسالید، به صفحات یک فایل ارائه مطالب اتالق میباشدصحیح می 1گزینه 

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  مخفف چیست؟ ITاصطالح  -104

 است و به معنای فناوری اینترنتی است. Internet Technology( مخفف عبارت 1

 است و به معنای فناوری اطالعات است. Internet Technology( مخفف عبارت 2

 ت.است و به معنای فناوری ارتباطات اس Information Technology( مخفف عبارت 3

 است و به معنای فناوری اطالعات است. Information Technology( مخفف عبارت 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه IT مخفف ،Information Technology  است و به

 باشد.معنای فناوری اطالعات می

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  دهد؟انجام میکدامیک از اجزای ریز پردازنده عملیات محاسباتی را  -105

1 )CU   2 )ALU   3) Register  4) CU  وALU 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : باشدصحیح می 2گزینه( واحد پردازش مرکزی واحد محاسباتی .ALU و کنترلی )

(CUرایانه ) های قدیمی بردهایی پر از مدارهای مجتمع های بزرگ و ریزرایانهرایانهکند. ها را تفسیر و اجرا میاست که دستورالعمل

 اند.دادهاند که عمل پردازش را انجام میداشته

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  کدام حافظه سرعت دستیابی بیشتری دارد؟ -106

 ( فالپی دیسکRAM  4( 3  ( دیسک سخت2  ( نوار مغناطیسی1

  ی تیم آموزشپاسخE-Estekhdam.com : حافظه اصلی رایانه از جنس نیمه رسانا )الکترونیکی( است و باشدصحیح می 3گزینه .

کنند مانند در نتیجه، سرعت دسترسی به اطالعات موجود در آنها در مقایسه با انواع حافظه جانبی که بصورت مکانیکی کار می

 یک حافظه اصلی است. RAMتر است. آن نیز گران گردان، و لوح فشرده باالست و قیمتدیسک سخت، دیسک

 (95)قرارگاه پدافند هوایی خاتم سال  در هنگام پیش نمایش چاپ برای خروج از حالت پیش نمایش، کدام گزینه صحیح است؟ -107

1 )Setup  2) Close  3) Zoom  4) Selection 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : نمایش از گزینه . برای خروج از حالت پیشباشدصحیح می 2گزینهClose  استفاده

 کنیم.می

 (  94کدام یک از موارد زیر نسبت به سایر گزینه ها متفاوت است؟ )راه آهن سال  - 108

 ( کارت شبکه2      ( صفحه نمایش1

 ( رسام4      ( چاپگر سوزنی3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : های صفحه نمایش، چاپگر سوزنی و رسام، از گونه دستگاه .باشدصحیح می 2گزینه

 خروجی هستند. کارت شبکه، نوعی دستگاه ورودی است.
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به بعد کدامیک از موارد زیر می باشد؟ )راه آهن   Word2007و رفتن به صفحه بعدی در نرم افزار  Page Breakکلید میانبر برای  – 109

 (  94سال 

1 )Shift+Enter      2 )Ctrl+Enter 

3 )Alt+Enter      4 )Ctrl+Shift+Enter 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : کلید ترکیبی باشدصحیح می 2گزینه .Ctrl  وEnter  منجر به عملPage Break 

 کند.ای جدید شروع به نوشتن متن جدید میشود و از صفحهمی

 (  94برابر است با: )راه آهن سال  10در مبنای  100100100عدد دودویی  – 110

1 )278    2 )292   3 )328    4 )368 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com برابر  8به توان  2و  5به توان  2و  2به توان  2صحیح میباشد زیرا حاصل جمع  2: گزینه

 شود.می 292با 

 

 (  94کدام یک از موارد پسوند یک فایل متنی نمی باشد؟ )راه آهن سال  - 111

1 )Doc   2 )Docx  3 )Txt   4 )jpeg 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه JPEG .پسوند فایل گرافیکی است 

 (  94شود؟ )راه آهن سال به شبکه داخلی سازمان ها ..... گفته می - 112

1 )Internet  2 )Intranet  3 )Extranet  4همه موارد ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : درونباشدصحیح می 2گزینه .( نت یا اینترانتIntranetشبکه ) ای داخلی )با تملک

کند. شبکه استفاده می ویژه، تکنولوژی وب برای سازماندهیهای مرتبط با اینترنت و بهسازمانی و یا خصوصی( است که از پروتکل

استفاده نمود( در حقیقت اینترانت مقیاس بسیار کوچکی از کل اینترنت ولی TCP/IP/HTTPهای توان از پروتکل)برای مثال می

 خصوصی است؛ بر خالف اینترنت که هیچکس مالک آن نیست.

کند و تمام خدمات ها استفاده مینت برای تبادل دادهای است که از زبان مشترک ارتباطی شبکه جهانی اینترای رایانهاینترانت شبکه

ای اختصاصی های خبری و تله کنفرانس را در شبکهگروه ،(FTP) گستر، انتقال فایلاینترنت، از جمله پست الکترونیکی، تار جهان

کند. دهد و لزومآ به اینترنت متصل نیست. این شبکه یک سازمان رابه هم متصل میکنندگان مشخص آن شبکه ارائه میبرای استفاده

کند. ورود به این شبکه ده میهای ملی در سراسر کشور از این تکنولوژی استفابرای نمونه، بانک ملی برای متصل کردن همۀ بانک

توانند وارد شوند و آن مقدار ازاطالعات افتد.وتنها با پسورد تعیین شده خودشان میبرای عموم آزادنیست زیرا امنیت آن به خطر می

ت و شما از هر ها استفاده کنند. ولی اینترنت شبکۀ جهانی اسدهند تا عموم مردم از آندانند در شبکۀ اینترنت قرار میکه صالح می

 .گیرندها در اختیار همه دنیا قرار میتوانید با وارد کردن آدرس وارد هر سایت یا .... شوید و دادهکجا می
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است؛ که به اشتراک گذاشتن  -افزاری اعم از سخت -ها تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن منابع هدف اصلی از نصب اینترانت

. است Irی در این نظام دارد. و به عبارتی دیگر اینترنت پاک گویند زیرا فقط سایت های خوب که دامنه امنابع اطالعاتی نقش عمده

 را می توان استفاده کرد.

 ( 94کدامیک از موارد زیر مخصوص نگهداری حجم زیادی از اطالعات است؟ )بانک ملت سال  - 113

 ( سیستم عامل2     ( صفحه گسترده1

 ( فایل4     ( پایگاه داده ها3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : پایگاه داده و یا همان اکسس، حجم زیادی از اطالعات را باشدصحیح می 3گزینه .

 کند.در خود ذخیره می

 ( 94برای ارسال یا دریافت نامه الکترونیکی ..... )بانک ملت سال  - 114

 ی است.مانند یاهو الزام Mail Server( داشتن اشتراک با یک 1

 ( اتصال به اینترنت و دسترسی به صندوق پستی ضروری است.2

 ( باید از آدرس پست الکترونیکی مخاطب مطلع شویم.3

 ( تمام موارد باال ضروری است.4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com برای ارسال و یا  3و  2، 1همه موارد یاد شده در گزینه های  باشد.صحیح می 4: گزینه

 دریافت یک نامه الکترونیکی الزامی است.

 ( 94اینترانت عبارت است از...... )بانک ملت سال  - 115

 ( سیستم عامل شبکه1

 ( سیستم فایلینگ در شبکه2

 ( یک شبکه خصوصی برای یک شرکت3

 رج نیز می توانند با آن از طریق تلفن در تماس باشند.( یک شبکه خصوصی که کاربرانی از خا4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : درونباشدصحیح می 3گزینه .( نت یا اینترانتIntranetشبکه ) ای داخلی )با تملک

کند. شبکه استفاده میویژه، تکنولوژی وب برای سازماندهی های مرتبط با اینترنت و بهسازمانی و یا خصوصی( است که از پروتکل

استفاده نمود( در حقیقت اینترانت مقیاس بسیار کوچکی از کل اینترنت ولی  TCP/IP/HTTPهای توان از پروتکل)برای مثال می

 خصوصی است؛ بر خالف اینترنت که هیچکس مالک آن نیست.

 ( 94یگیرد؟ )بانک ملت سال برای رفع اشکاالت مربوط به سطح دیسک کدام برنامه مورد استفاده قرار م - 116

1 )Disk Defragmenter     2 )Scan Disk 

3 )Disk Cleanup     4 )System Information 



 

 ICDL 423فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : از باشدصحیح می 2گزینه .Scan Disk  به منظور رفع اشکاالت مربوط به سطح

 شود.دیسک استفاده می

 ( 94می شود در کدام حافظه پردازش می شود؟ )بانک ملت سال  هر نرم افزاری که اجرا - 117

1 )Rom   2 )Hard Disk   3 )Ram   4 )CD-Drive 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : حافظه تصادفی یا حافظه خواندن/نوشتن )باشدصحیح می 3گزینه .Random 

Access Memory / Read-Write Memory( یا رَم )RAMای سازی موقت اطالعات رایانه( نوعی حافظه برای ذخیره

های دهد تا مستقیماً در هر مرحله تصادفی در دسترس باشند در مقابل دیگر رسانههای ذخیره شده اجازه میاست. یک رم به داده

های ابتدایی مثل حافظه درام ها و نوارهای مغناطیسی و نیز انواع حافظهذخیره داده مثل هارد دیسک ها، سی دی ها، دی وی دی

کند بنابراین زمان خواند و ثبت میاطالعات را به خاطر محدودیت طراحی مکانیکی به طور متوالی در مراحل ازپیش تعیین شده می

 شوند.پردازش می RAMشوند، در حافظه افزارهایی که اجرا میها به مکان ان بستگی دارد. نرمدسترسی به داده

 ( 94ک از موارد زیر از زبان های برنامه نویسی نمی باشد؟ )بانک ملت سال کدام ی - 118

1 )NC   2 )Qbasic   3 ) C   4 )Pascal 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : محیط برنامهباشدصحیح می 1گزینه .( نویسی کیو بیسیکQBasic یک محیط )

نویسی کوئیک بیسیک طراحی شده است. ط مجتمع بر اساس زبان برنامه( به همراه یک مفسر است. این محیIDEیکپارچۀ توسعه )

و ویندوز  98و ویندوز  95های ویندوز شامل ویندوز تر نسخهو بیش DOSهای سیستم عامل این برنامه تقریباً تحت تمامی نسخه

ME کند.های لینوکس و فری بی اس دی کار میو برخی نسخه 

توسط دنیس ریچی در  1972باشد که در سال یافته، دستوری و روندگرا میهمه منظوره، ساختنویسی سی، زبانی زبان برنامه

 های بل ساخته شد.آزمایشگاه

طراحی شد و  ALgOLشده نویسی سطح باالی متداول است. پاسکال به عنوان زبان ساده های مشهور برنامهپاسکال یکی از زبان

 کاربردهای آموزشی داشت.

 ( 94م ابزار برای نمایش درختی پوشه های سیستم استفاده می شود؟ )بانک ملت سال از کدا - 119

1 )Internet Explorer    2 )My computer 

3 )Windows Explorer    4 )Scan Disk 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : های سیستم، از . برای نمایش درختی پوشهباشدصحیح می 3گزینهWindows 

Explorer شود.استفاده می 

 ( 94برای درج جدول از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ )بانک ملت سال  - 120

 Tableگروه  Insert( سربرگ Table    2گروه  View( سربرگ 1

 ( هیچکدامTable   4گروه  Page Layout( سربرگ 3
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  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : ر . از مسیباشدصحیح می 2گزینهInsert  و گروهTablesتوان جدول درج ، می

 نمود.

 ( 93برای تعیین چاپگر پیش فرض چگونه عمل می شود در صورتی که بیش از یک چاپگر نصب شده باشد ؟ )بانک مهر اقتصاد سال  -121

 کنیم.را انتخاب می yesدر هنگام نصب آن در پنجره ای که سؤالی مبنی بر پیش فرض قرار گرفتن پرینتر در حال نصب می شود عبارت  (1

 .کنیمرا کلیک می set as defaultبر روی چاپگر مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه  (2

 .کنیمرا کلیک می set as defaultگزینه  fileو از منوی  printers and faxesدر پنجره  (3

 همه موارد (4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com توان می 3تا  1های های تشریح شده در گزینهاز طریق همه راه باشد.صحیح می 4: گزینه

 چاپگر پیشفرض را تعیین نمود.

 ( 93شوند باید .......... )بانک مهر اقتصاد سال را دارند لیست  KHتنها فایلها و پوشه هایی که عینا نام  searchبرای اینکه با اجرای  -122

 .کنیمرا تایپ می " KH "عبارت  All or Part of file name( در کادر 1

 .کنیمرا تایپ می " KH "عبارت   a word or phrase in the file( در کادر 2

 .کنیمعبارت را تایپ می all or part of file name( در کادر 3

 .کنیمرا تایپ می " KH "عبارت  look in( در کادر 4

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : هایی که ها و پوشه. برای اینکه با اجرای جستجو، تنها فایلباشدصحیح می 2گزینه

ا به را انتخاب و عبارت ر a word or phrase in the file( را دارند، جستجو شود، در کادر KHعیناً نام عبارتی )در اینجا 

 جستجو شود. KHهایی با عبارت ها و یا پوشهنویسیم. تا عیناً فایلمی ”KH“صورت 

را از حالت انتخاب خارج نمائیم  viewو تب  folder optionبرای اینکه پسوند فایلها دیده شود باید کدام گزینه در کادر محاوره ای  -123

 ( 93؟ )بانک مهر اقتصاد سال 

1)show map network drive    2)display the full path 

3)hide extension for know file type   4)show file attribute in detail view 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com : با برداشتن تیک گزینه باشدصحیح می 3گزینه .Hide Extension For Know 

File Type های خود را مشاهده کنید.نید پسوند فایلتوااز مسیر تشریح شده در صورت سوال، می 

باید اقدام نمود ؟ )بانک مهر اقتصاد  display propertiesبرای تغییر تعداد پیکسل ها )درجه وضوح( از کدام تب در کار محاوره ای  -124

 ( 93سال 

1)Appearance   2)Setting  3)Desktop  4)Themes 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com :برگ نشان باشدصحیح می 2ه گزین .Setting  از این برگ نشان برای تنظیم درجه

 شود.وضوح صفحه نمایش ویندوز استفاده می



 

 ICDL 425فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

برای اینکه رونوشت نامه ای را برای فردی ارسال کنیم به گونه ای که گیرنده اصلی از این اقدام ما مطلع نشود، آدرس او را در کدام  -125

 (94کنیم؟ )وزارت نیرو سال  واردقسمت 

1 )subject  2 )Recipient   3 )CC  4 )BCC 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 4: گزینه CC    زمانی خوب است که بخواهیم یک کپی از ایمیل

خوب است که بخواهیم یک کپی  زمانی   BCCخود را برای افراد دیگری ارسال کنیم اما آنها از گیرنده های اصلی نامه نیستند. 

 از ایمیل خود را برای افراد دیگری ارسال کنیم اما نمی خواهیم که دیگر گیرنده ها از وجود آنها با خبر شوند. 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )کدام گزینه است word افزارخروجی نرم  -126

1) wrd     2) doc   3) wod   4) dox 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com های نرم افزار باشد.پسوند فایلصحیح می 2: گزینهword،   doc.   باشد.می 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )شودبرای چه عملی به کار برده می  Justifyابزار  Wordدر  – 127

 ( افزایش و کاهش تو رفتگی خطوط2     ( تنظیم فاصله بین خطوط1

 تنظیم فاصله بین پاراگرافها (4      ( ترازبندی صفحه3

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3: گزینه 

آموزش ؟ )میتوان کلید تنظیمات متن )رنگ، فونت، اندازه،...( را به متن دیگری منتقل نمود  Wordبه کمک کدام یک از ابزارهای – 128

 ( 89و پرورش سال 

1 )Format painter      2 )Copy-Paste  3 )Data Copy  4 )Install Format 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com به متن  تنظیمات متن )رنگ، فونت، اندازه،...( باشد. جهت  انتقال صحیح می 1: گزینه

 استفاده می کنیم. Format painterدیگر از 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) برای انتخاب بخشی از یک متن، کدام کلید حتما باید پایین نگه داشته شود؟ Wordدر محیط  -129

1 )Ctrl+Shift   2 )Ctrl+Alt    3 )Shift   4 )Ctrl 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 3: گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )شوداز چه ابزاری استفاده می Wordدر نرم افزار  پاورقیبرای درج  – 130

1 )Insert – Reference –Footnote     2 )Insert- Symbol 

3 )Insert – Reference – Caption    4 )Edit- Go to 



 

 ICDL 426فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 1: گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) شود؟از کدام مکانها استفاده می Wordبرای درج آرم وزارت خانه و نام مدرسه در تمام صفحات  -131

1 )Header – Footer  2 )Heading Rows Repeat 3 )Heading 1,2  4 )Style 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com باشد.صحیح می 1: گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) شود؟از چه عالمتی در ابتدای آن استفاده می فرمولبرای نوشتن  -132

1 )#    2= )    3 )@    4! ) 

  تیم آموزشی پاسخE-Estekhdam.com استفاده می کنیم. =باشد. برای نوشتن فرمول در اکسل  در ابتدا از صحیح می 2: گزینه  

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  گزینه استفاده میشود؟برای ارسال کردن فایل به همراه نامه کدام  -133

1 )Attach file    2 )Insert  3 )Copy  4 )Send 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com نیشده است. ا دهیکش رهیعالمت گ کی ، بخش ابزارها  در باشد. صحیح می 1: گزینه 

 به این معنی که میتوانیم فایلی را به صورت الصاقی با متن ارسال کنیم . دارد لینشان از بخش اتچ کردن فا قایدق

 ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  کدامیک از موارد زیر یک سیستم عامل محسوب می شوند؟ ؟ -134

1 )Netscape    2 )Photoshop 

3 )Power Point    4 )Windows Xp 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com یسیعامل )به انگل ستمیس انهیدر فرهنگ راباشد. صحیح می 4: گزینه :Operating 

System) یهاسازد که برنامه یرا فراهم م یرا به عهده گرفته و بستر ستمیمنابع س هیکل تیریاست که مد یستمیبرنامه س نیتریاساس 

 windowsو در اینجا تنها سیستم عاملی که برنامه های کابردی روی آن اجرا می شوند  آن اجرا شوند. یبر رو توانندیم یکاربرد

Xp .می باشد 

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی نوار عنوان شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟ -135

1 )Maximize  2 )Print   3 )Minimize   4 )Close 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com گردد.  یمشاهده م ینوار عنوان سه دکمه کنترل هیدر ناحباشد. صحیح می 2: گزینه

 Minimize یی، کوچک نماMaximize یی، بزرگنماCloseبستن  یدکمه ها

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی کدام یک از موارد زیر سند جدید ایجاد می کند؟ -136

1 )File/New  2 )Ctrl+N  3 )CTRL+S  4 الف و ب ) 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 4: گزینه 



 

 ICDL 427فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی جهت شماره گذاری صفحات کدام گزینه صحیح می باشد؟ -137

1 )Insert/ Data and Time    2 )View / Tool 

3 )Insert / Page numbers    4 )Home / Paragraph 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com ابتدا وارد زبانه  یشماره گذار یبراباشد. صحیح می 3: گزینهInsert و از گروه  دیشو

Header & Footer نهیگز Page Number دیرا انتخاب کن. 

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی برای انتقال متن از یک سطر به سطر دیگر کدام گزینه صحیح می باشد؟ -138

1 )Cut   2 )Save as   3 )Copy   4 )Ctrl+s 

  پاسخ تیم آموزشیEstekhdam.com-E استفاده شده است یعنی  انتقالچون در صورت سؤال از کلمه باشد. صحیح می 1: گزینه

 استفاده می شود. Cutمتنی را از سطری جدا کنیم و به سطر دیگر منتقل کنیم و برای این منظور فقط 

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی دارای چند صفحه کاری است؟  work bookبصورت پیش فرض هر  -139

1 )1   2 )3   3 )4   4 )5 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 2: گزینه 

باید اقدام  Format cellsبرای تعیین اینکه متن داخل سلول چگونه قرار بگیرد ) چپ چین، راست چین و .....( از کدام تب مربوط به  -140

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی نمود؟

1 )Font  2 )Alignment  3 )Border   4 )Pattern 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 2: گزینه 

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی برای ویرایش خانه فعال چگونه عمل می شود؟ -141

 ( ویرایش محتوای آن در خط فرمول2    در خانه فعال  tab( فشردن کلید 1

 روی خانه فعال   insert( قشردن کلید 4    روی خانه فعال  enter( فشردن 3

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 2: گزینه 

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی کدام گزینه بیانگر ظرفیت معمولی ترین نوع فالپی دیسک است؟ -142

 بایت 1،2( 4  گیگابایت 1،2( 3  مگابایت 1،44( 2  کیلوبایت 1،44( 1

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com 44/1اینج با ظرفیت  3/5 یدیسک ها 1980در اواسط دهه باشد. صحیح می 2: گزینه 

 مگابایت مطرح گردیدند.

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی کدامیک از موارد زیر شامل نرم افزارهای سیستمی می باشد؟ -143

 ( همه موارد4   ( مترجم ها3  برنامه های کمکی( 2  ( سیستم عامل1



 

 ICDL 428فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com که به  شودیگفته م انهیدر را یافزاربه نرم ستمیافزار سنرمباشد. صحیح می 1: گزینه

افزار سخت یکیزیافزارها به ساختار فنرم نیمربوط باشد. ا انهیرا Low Level ای نییسطح پا یکاربردها ای انهیرا ستمیکارکرد س

 یافزارهااز نرم ورهایو درا عاملستمی. سشودیم ستفادها یمانند زبان اسمبل نیسطح پائ یهاها از زبانوابسته هستند و در نوشتن آن انهیرا

. کار کردن با باشدیم C یسینوبرنامه زبان شود،یاستفاده م یستمیس یافزارهانگارش نرم یکه برا ییهاهستند. از جمله زبان ستمیس

مشکل  یستمیافزار سنگارش نرم ی. اگر برادهندیم حیترج یزبان را به اسمبل نیتر است و آنان اراحت سانیبرنامه نو یبرا یس

به  یستمیس یافزارهااست. نرم ترنییکه حجم آن پا میکار کن یبهتر است با زبان اسمبل میداشته باش یافزارسخت یفضا تیمحدود

 .اندافزار وابستهسخت

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی کدامیک از برنامه های زیر جهت نسخه پشتیبان استفاده می شود؟ -144

1 )Backup  2 )System tools  3 )Restore   4 )Defrag 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com بانیپشتباشد. صحیح می 1: گزینه Backup  و قابل  دیکار مف کیها  لیاز فا یریگ

وجود  یادیز یریبک آپ گ یبک آپ استفاده کرد. نرم افزار ها لیتوان از فا یاگر دچار مشکل شود م یاصل لیفا رایاست ز یقبول

را  ینسخه از نسخه اصل کینرم افزار ها  نیو...ا PowerISO زوی، پاور ا WinZip پیز نی، و WinRARرر  نیدارد مانند و

 .تا در زمان بروز مشکل از آن استفاده گردد کنندیفشرده م یلیدر فا

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی بهترین راه برای جلوگیری از سرایت ویروس به سیستم کامپیوتری چیست؟ -145

 ( بررسی نامه های الکترونیکی دارای فایلهای الصاقی 1

 یک ویروس یاب که توانایی به روز شدن را داشته باشد.( داشتن 2

 ( اتصال به اینترنت 3

 و کول دیسک و ...... Cd( استفاده از حافظه های جانبی مثل 4

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 2: گزینه 

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی برای تغییر نام پوشه از کدام  کلید استفاده می شود؟ -146

1 )F1  2 )F5   3 )F2   4 )F4 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com ندوز،یدادن نام و فولدرها در و رییتغ یبرا دیکل نیاباشد. صحیح می 3: گزینه visual 

studio یتابع دیو سپس کل دیمورد نظر را انتخاب کن لیفا کهیشود. به طور یبرنامه ها استفاده م گریو د F2 در  د،یرا فشار ده

 .دیرو یم وسیبا ماتیبه تنظ F2 یتابع دیمادربردها با زدن کل یبرخ

  ( 97سال ششم   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی کپی نامه ها بعد از ارسال در کجا نگهداری می شود؟ -147

1 )Sent   2 )Outbox  3 )Inbox  4 )Draft 

  پاسخ تیم آموزشیE-Estekhdam.com باشد. صحیح می 1: گزینه



 

 ICDL 429فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 ICDLهای هفتگانه بخش سوم: نکات آموزشی مربوط به مهارت
 

 

 های میانبرکلید 1نکته شماره 

  کلیدهای میانبر درExcel 

 CTRL+PGDOWN: کند.این کلید میانبر اکسل شیت بعدی اکسل را فعال می 

 CTRL+PGUP:  کند.ا فعال میراین کلید میانبر شیت قبلی اکسل 

 CTRL+شود به آخرین بخش اطالعات کلیدهای چهار جهت اصلی: ترکیب کلید کنترل با هر یک از چهار جهت اصلی باعث می

های سطر اول سطر اطالعات داشته باشید و یکی از سلول 10در جهتی که از کلیدش استفاده کردید، بروید. به عنوان مثال اگر شما 

ه از ترکیب کلید کنترل و جهت پایین به سطر دهم خواهید رفت. این کلیدها زمانی که حجم اطالعات شما خیلی فعال باشد با استفاد

 تواند مفید باشد.زیاد است و برای رسیدن به اول یا آخر اطالعات باید اسکرول اضافه انجام دهید، خیلی می

 CTRL+HOME: نی سلول شود تا اولین سلول شیت یعاین کلید میانبر باعث میA1 .فعال بشود 

 CTRL+1: دهد.این کلید میانبر اکسل پنجره مخصوص فرمت کردن سلول را نمایش می 

 CTRL+SHIFT+L: کند.این کلید میانبر ابزار فیلتر را برای اطالعات شیت اکسل فعال می 

 F4: کنید با کلید یکی از مفیدترین کلیدهای میانبر اکسل است. زمانی که شما دارید در اکسل فرمول نویسی میF4 توانید می

استفاده کنید  F4باشد و از  A1نمای شما روی کلمه ها را فعال کنید. مثالً اگر مکانهای مختلف نسبی یا مطلق بودن دادهحالت

 کند.تبدیل می A$1$را به صورت فرمول مطلق یعنی  A1اکسل 

 CTRL+T: ای را که در اکسل انتخاب کردیم، به جدول یا همان این کلید میانبر محدودهTABLE کند.تبدیل می 

 CTRL+S: شود.دانید این یکی برای ذخیره کردن فایل استفاده میهمانطوری که اکثر شما حتماً می 

 CTRL+N: ر یک این کلید میانبWorkbook کند.جدید باز می 

 CTRL+O: کند.این کلید میانبر پنجره ای را برای باز کردن فایل اکسل باز می 

 CTRL+W:  این کلید میانبر اکسلWorkbook بندد.فعلی را که در حال کار با آن هستیم می 

 CTRL+F: شود.با استفاده از این کلید میانبر پنجره جستجو در اکسل باز می 

 CTRL+SPACE: های آن هستیم؛ انتخاب توانیم کل ستونی را که در حال ویرایش یکی از سلولبا استفاده از این کلید میانبر می

 کنیم.

 SHIFT+SPACE: های آن هستیم انتخاب با استفاده از این کلید میانبر می توانیم کل سطری را که در حال ویرایش یکی از سلول

 کنیم.

 ALT+ =: انبر برای استفاده از قابلیت این کلید میAUTOSUM  اکسل استفاده می شود. اگر تعدادی سلول رو انتخاب کنبم و از

 کند.ها اضافه میاین کلید میانبر استفاده کنیم اکسل به صورت خودکار جمع مقادیر آنها در انتهای سلول

 CTRL+B:  این کلید میانبر اکسل برای ضخیم کردن یا همانBOLD های سلول استفاده می شود.هکردن نوشت 

 CTRL+F1:  با استفاده از این کلید ترکیبی می توانیم ریبون یا همان نوار ابزار قسمت باالی اکسل را مخفی یا ظاهر کنیم. با مخفی

 ز کنیم.کند و می توانیم بهتر روی کار با فایلمان تمرککردن ریبون تعداد سطرهایی که می توانیم یکجا ببینیم افزایش پیدا می

 CTRL+END: .با استفاده از این کلید ترکیبی می توانیم آخرین سلول حاوی اطالعات را انتخاب کنیم 
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 ALT+ENTER:  با استفاده از این کلید می توانیم زمانی که میخواهیم داخل یک سلول چند خط مطلب بنویسیم به خط بعد

 برویم.

 CTRL+D: کند.های پایینتر کپی میه انتخاب شده را در تمام سلولاین کلید ترکیبی فرمول اولین سلول محدود 

 CTRL+ALT+V:  این کلید پنجرهPaste Special کند که برای را باز میPaste  کردن محتویات اطالعات حافظه موقت با

 بشود. Pasteخواهیم به جای فرمول، مقدار سلول های خاص استفاده می شود. مثالً زمانی که میفرم

 CTRL+SHIFT+END: کند.این کلید ترکیبی از سلول فعلی تا آخرین سلول شیت را انتخاب می 

 CTRL+SHIFT+ کلیدهای جهت دار: با استفاده از این کلید میانبر می توانیم از سلول فعلی تا آخرین محدوده شیت که اطالعات

و  CTRLاطالعات داشته باشیم. حاال اگر از  Zستون  باشد و ما تا A5دارد را انتخاب کنیم. فرض کنید سلولی که فعال است 

SHIFT  و جهت چپ به صورت همزمان استفاده کنیم، سلولهایA5  تاZ5 شوند.انتخاب می 

 CTRL+0: شوند.های انتخاب شده مخفی و ظاهر میبا استفاده از این کلید میانبر اکسل، ستون یا ستون 

 CTRL+9: ،شوند.سطر یا سطرهای انتخاب شده مخفی و ظاهر می با استفاده از این کلید میانبر 

  کلیدهای میانبر درWord 

 کلیدهای عمومی

 Ctrl+Nیجاد یک سند جدید ا 

 Ctrl+Oراخوانی یک سند متفاوت ف 

 Ctrl+F6رکت میان سندهای باز ح 

 Ctrl+Sخیره سازی یک سند ذ 

 Ctrl+Pاپ یک سند چ 

 Ctrl+Wستن یک سند ب 

 کلیدهای میانبر حرکت در سند

 Ctrlو جهت نمای چپ + Ctrlک کلمه جهت نمای راست +ی 

 Ctrlو جهت نمای پایین + Ctrlک پاراگراف جهت نمای باال +ی 

 Page upک صفحه کامل به باال ی 

 Page downک صفحه کامل به پایین ی 

 Homeبتدای سطر ا 

 Endنتهای سطر ا 

 Ctrl+Homeبتدای یک سند ا 

 Ctrl+Endنتهای یک سند ا 

 لید جهت نمای باالکک سطر باال ی 

 ک سطر پایین کلید جهت نمای پایینی 

 ک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپی 

 Ctrl+Delذف کلمه یا عبارتی در سمت راست )بعد( مکان نما ح 



 

 ICDL 431فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 Ctrl+Backspaceذف کلمه یا عبارتی در سمت راست )قبل( مکان نما ح 

 Ctrl+Page upرکت مکان نما به باالی صفحه نمایش ح 

 Ctrl+Page downرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش ح 

 های میانبر کار با متنکلید

 Shiftنتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست+ا 

 Shiftنتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ+ا 

 Shift+Ctrlنتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست+ا 

 Shift+Endسطر نتخاب یک ا 

 Shift+Ctrlنتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین+ا 

 A+Ctrlتنخاب تمام سند ا 

 G+Ctrlفتن به یک صفحه مشخص ر 

 های میانبر ویرایش متنکلید

 Backspaceذف کاراکتر قبلی اشاره گر ح 

 Deleteذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است ح 

 Ctrl+ Backspaceذف واژه قبلی اشاره گر ح 

 Ctrl+Deletذف کاراکتر بعدی اشاره گر ح 

 Ctrl+Xپی و حذف متن انتخاب شده ک 

 Ctrl+Cپی گرفتن از متن انتخاب شده ک 

 Ctrl+Vلصاق متن کپی شده ا 

 F7ررسی امالیی یک سند ب 

 Ctrl+Fافتن متن در سند ی 

 Ctrl+Hایگزینی متن در سند ج 

 Undo Ctrl+Zملع 

 Redo Ctrl+Yمل ع 

 Enterایان سطر و انتقال به سطر بعدی پ 

 Tab Outlineرکت به سمت پایین در ح 

 Tabرج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی د 

 Ctrl+0ذف یا افزودن سطر جاری ح 
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 کلیدهای میان بر قالب بندی متن

 F+Shift+Ctrlغییر قلم ت 

 P+Shift+Ctrlغییر اندازه قلم ت 

 B+Ctrlررنگ کردن قلم پ 

 I+Ctrlیتالیک کردن قلم ا 

 U+Ctrlیر خط دار کردن قلم ز 

 D+Shift+Ctrlو زیر خط دار کردن قلم د 

 Space Bar+Ctrlذف قالب بندی کاراکتر ح 

 Ctrl+1ضای خطوط تنها پاراگراف ف 

 Ctrl+2ضای دو برابر خطوط پاراگراف ف 

 Ctrl+5اراگراف پبرابر خطوط  5/1ضای ف 

 E+Ctrlراز بندی وسط پاراگراف ت 

 L+Ctrlراز بندی چپ پاراگراف ت 

 R+Ctrlراز بندی راست پاراگراف ت 

 J+Ctrlراز بندی از دو طرف پاراگراف ت 

 M+Ctrlرجسته کردن پاراگراف از چپ ب 

 M+shift+Ctrlرجسته کردن پاراگراف ازراست ب 

 Q+Ctrlذف قالب بندی پاراگراف ح 

 F9ه روز رسانی فیلدها ب 

 Shift+F9غییر روش نمایش فیلد منتخب ت 

 Alt+F9غییر روش تمام فیلدهای سند ت 

 [اCtrlاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم ]+ک 

 AK+shift+Ctrlبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ ت 

 F+Shift+Ctrlغییر قلم جاری ت 

 F+Shift+Ctrlغییر قلم جاری ت 

 F3+Shiftغییر اندازه قلم جاری ت 

 P+Shift+Ctrlیجاد تو رفتگی از سطر بعدی ا 

 TCtrlذف تو رفتگی سطر بعدی +ح 

 T+Shift+Ctrlذف تو رفتگی سطر دوم ح 

 A+Ctrlنتخاب همه سند ا 

 Enter+Shiftرج یک شکستگی سطری د 

 Ctrl+Enterنتقال به سطر یا صفحه بعدی ا 

 H+Shift+Ctrlم شکار یا پنهان نمودن عالیآ 
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  کلیدهای میانبر درPower Point 

 ایجاد نمایش جدید – Ctrl + Nلید ترکیبی ک 

 های موجودباز کردن نمایش – Ctrl + Oلید ترکیبی ک 

 بستن نمایش – Ctrl + Wلید ترکیبی ک 

 خروج از پاورپوینت – ALT + F4لید ترکیبی ک 

 خروج از پاور پوینت – Ctrl + Qلید ترکیبی ک 

 ذخیره – Ctrl + Sلید ترکیبی ک 

 …ذخیره به عنوان – F12لید ک 

 اسالید جدید – Ctrl + Mلید ترکیبی ک 

 نسخه قابل چاپ – Ctrl + Pلید ترکیبی ک 

  (Undoبازگرداندن به عقب ) – Ctrl + Zلید ترکیبی ک 

  (Redoبازگردانی حرکت به جلو ) – Ctrl + Yلید ترکیبی ک 

 ک کردنلین – Ctrl + Kلید ترکیبی ک 

 راهنما – F1لید ک 

 بررسی امالیی – F7لید ک 

 ماکرو – ALT + F8لید ترکیبی ک 

 قالب بندی متن

 پررنگ کردن متن )بولد کردن(  – Ctrl + Bلید ترکیبی ک 

 کج کردن متن )ایتالیک کردن(  – Ctrl + Iلید ترکیبی ک 

 خط زیر متن Ctrl + Uلید ترکیبی ک 

 تغییر در نوشتار متن – SHIFT + F3لید ترکیبی ک 

 وسط چین کردن متن – Ctrl + Eلید ترکیبی ک 

 چپ چین کردن متن – Ctrl + Lلید ترکیبی ک 

 راست چین کردن متن – Ctrl + Rلید ترکیبی ک 

 تغییرات در اشیای موجود در صفحه

 Ctrl + G –  ابتدا اشیا مورد نظر در یک صفحه را انتخاب کنید سپس با فشردن این کلید ترکیبی اشیا انتخاب شده از سمت شما به

 شوند.یک گروه واحد تبدیل می

 Ctrl + Shift + G –  اگر قبال اشیای منتخب در یک صفحه را به گروه واحد تبدیل کردید، با استفاده از این کلید ترکیبی این

 شوند.رود و اشیا از هم جدا میی از بین میبندگروه

 Ctrl + Shift + J – تبدیل دوباره اشیاء به یک گروه واحد 

 Arrow Keys –  )حرکت دادن اشیا بر روی خطوط مشبک )توری 

 Shift + Resize – شود.برای تغییر سایز یکسان طول و عرض اشیا استفاده می 
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 Shift + Drag – بق خطوط راهنمای طول و عرضیحرکت شی یا گروه اشیا ط 

 Shift + Ctrl + Drag – خواهید از شی و یا گروه اشیا انتخاب شده،یک کپی ایجاد کنید  و کپی ایجاد شده را طبق اگر می

 راهنمای خطوط طولی و عرضی در صفحه جا به جا کنید از این کلید ترکیبی استفاده نمایید.

 ها و موارد گرافیکیانتخاب و کنترل متن

 جایگزین کردن – Ctrl + Hلید ترکیبی ک 

 ابتدای نمایش )ارایه(  – Ctrl + Homeلید ترکیبی ک 

 انتهای نمایش )ارایه(  – Ctrl + Endلید ترکیبی ک 

 Page Up – باز گشت به یک صفحه قبل 

 Page Down – رفتن به یک صفحه بعد 

 انتخاب همه موارد موجود – Ctrl + Aلید ترکیبی ک 

 رفتن به صفحه اول نمایش )ارایه( موجود – Shift + Homeلید ترکیبی ک 

 رفتن به صفحه آخر نمایش )ارایه( موجود – Shift + Endلید ترکیبی ک 

 Tab –نتخاب شی گرافیکی بعدیا 

 Shift + Tab –نتخاب شی گرافیکی قبلیا 

 شوند:کلیدهایی که در زمان نمایش اسالید استفاده می

 F5 – شروع نمایش اسالید 

 ESC – پایان نمایش اسالید 

 تغییر اشاره گر ماوس به قلم – Ctrl + Pلید ترکیبی ک 

 مخفی کردن اشاره گر ماوس – Ctrl + Hلید ترکیبی ک 

 تغییر اشاره گر ماوس به فلش – Click + Aلید ترکیبی ک 

 تغییر اشاره گر ماوس به پاک کن – Ctrl + Eلید ترکیبی ک 

اگر بر روی نمایش ساخته شده و در حال اجرا با خودکار چیزی رسم کرده و یا نوشته باشید، با این  – Ctrl + Mلید ترکیبی ک 

 کلید ترکیبی میتوانید آن را نمایش داده و یا مخفی کنید.

ین اگر در هنگام نمایش اسالید فلش موس را به قلم تبدیل کرده باشید و چیزی را روی صفحه نوشته باشید با فشرده ا – Eلید ک 

 های شما از صفحه پاک خواهد شدکلید تمامی نوشته

 را بفشارید: با این کار به صفحه ای که شماره آن را وارد کرده اید خواهید رفت Enterماره صفحه را وارد کرده و کلید ش 

 باشد.نها میهای آپنجره ای در صفحه نمایش باز شده و شامل تمامی صفحات ساخته شده و عنوان – Ctrl + Sلید ترکیبی ک 

 

 

 



 

 ICDL 435فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

 ITو  Software ،Hardwareمفاهیم  2نکته شماره 

Hardware یا سخت افزار 
شگر، سخت افزار به اجزا فیزیکی رایانه اشاره دارد. بعنوان مثال، صفحه نمایش، صفحه کلید، ماوس و نیز اجزاء داخل رایانه مثل حافظه، پرداز

 مادر برد و ... .

Software یا نرم افزار 

شخص می شودافزار به کاربردهایی اطالق مینرم  شما را وادار به وظایف م سترده و که رایانه  صفحات گ کند، مثال کاربردهای واژه پرداز، 

ی بانک اطالعاتی از آن جمله اند. تمام رایانه ها برای اجرا هر برنامه کاربردی، ابتدا نیازمند نصــب ســیســتم عامل هســتند. ســیســتم عامل در ط

 شود که تمام اجزا با هم کار کنند.کند و سبب میشروع بکار می (Booting)شن شدن فرآیند رو

 (IT)آوری اطالعات فن
ـــهیل زندگی روزمره داللت دارد. فن ـــت که بر طیفی از کاربردهای کامپیوتر و متعلقات آن برای تس  ITآوری اطالعات لفظ عمومی اس

شـــناخته  ITهمچنین با تمام جوانب مدیریت داده ها و پردازش آنها ارتباط دارد. در ســـازمانهای بزرگ، معموال واحد کامپیوتر، با نام واحد 

که مدیریت خدمات اطالعاتی است. کسانی  MISباشد و یا است که به مفهوم سیستمهای اطالعاتی می ISشود. لفظ دیگر در این زمینه، می

 کنند.یاد می ITکنند، معموال از شغل خود، در بخش که با کامپیوتر کار می

 

 انواع کامپیوتر 3نکته شماره 

 Pc، ود.ری است که اساساً برای استفاده خانگی ساخته شد ولی امروزه به وفور در شرکتهای کوچک هم بکار میارایانه 

 Laptop ه کوچکتر و قابل حملی است که برای قرار گرفتن روی پای کاربر در حین کار طراحی شده است.رایان 

 PDA یا Palmtop یرد.گتی کوچکتر است و در کف دست جا میح 

 Mainframe  سازمانهای بزرگ مانند بانکها، که به پردازش و سط  ست که معموالً تو یک رایانه خیلی بزرگ، قدرتمند و گران ا

 شوند.زی متمرکز، توسط تعداد زیادی ترمینال مجازی نیاز دارند، استفاده میساذخیره

نال مجازی برای ورود و خروج داده کار میترمی ها در ها ب  Super Computerیا  Miniیا  Mainframeرود ولی پردازش 

 شود.انجام می

 Mini Computer  یاMainframe .است ولی بیشتر برای موسسات کوچک تا متوسط کاربرد دارد 

 Super Computer سازمانهای پیش شبیه  سازمانهایی  شتر در ارگانهای تحقیقاتی یا  ست و بی سیار قوی ا ضع هوا که به بب ینی و

 رود.تجزیه و تحلیل اطالعات نیاز دارند،بکار می

ند تا از تجهیزات و امکانات جانبی موجود، مشترکاً بهره ات که به هم وصل شدهاسهی متشکل از گروهی از رایانهاک شبکه رایانهی 

 ببرند.

ها در همانجا یا یک رایانه عضــو شــبکه اســت که داده laptopیا یک  pc( یک Intelligent Terminalیک پایانه هوشــمند )

 شودپردازش می
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 اجزای یک کامپیوتر 4نکته شماره 

 رایانه شخصی عبارتند از:های اصلی یک قسمت

 (CPUاحد پردازشگر مرکزی )و 

 (Memoryافظه )ح 

 (Input  Unitاحد ورودی )و 

 (Output  Unitاحد خروجی )و 

 

 

 واحد پردازش مرکزی 5نکته شماره 

به عهده دارد، ای الکترونیک است که انجام عملیات پردازشی، منطقی، ریاضی و کنترلی را تراشه (،Microprocessorریز پردازنده )

( CPUواحد پردازشگر مرکزی )) ترین قسمت یک رایانه است، که به منزله مغز رایانه است و به آنترین و مهمریز پردازنده اصلی

Central Processing Unit )گویند.نیز می 

 پردازشگر مرکزی خود شامل قسمتهای زیر می باشد:

 (ALUاحد حساب و منطق )و 

 (Registerافظه ثبات )ح 

 (CUاحد کنترل )و 

 (Cacheافظه سریع )ح 



 

 ICDL 437فصل سوم: مهارتهای هفتگانه 

)مانند: محاسباتی  است که عملیات CPU های مهمیکی از بخش( Arithmetic Logic Unit( ALUواحد محاسبه و منطق ))

و  OR :عملیات منطقی )مانند )از لحاظ کوچکتر و بزرگتر بودن( و همچنینها عملیات مقایسه داده جمع، تفریق، ضرب، تقسیم(،

AND )دهد.را انجام می 

ارسال  و کنترل CPU ها از واحد ورودی، کنترل عملیات داخلیکنترل دریافت داده(، Control Unit( CUواحد کنترل )) وظیفه

 کند.های رایانه عمل میباشد. این واحد مشابه یک سیستم عصبی برای کنترل سایر بخشاطالعات به واحد خروجی می

 CPU روند. در هربه کار می CPUهای کوچک حافظه هستند که برای نگهداری سریع و موقت نتایج در واحد (،Registerها )ثبات

 ثبات وجود دارد. چند

 در نظر گرفته شده است.  CPUای است با سرعت بسیار باال، که برای افزایش کارایی حافظه(، Cacheحافظه سریع یا پنهان )

مگاهرتز شود و واحد آن بر حسب گیری میهایی که در یک ثانیه قادر به انجام آن است اندازهبرحسب تعداد دستورالعمل CPU سرعت

MHZ  میلیون دستور در ثانیه( یا( گیگا هرتزGHZ .است )میلیارد دستور در ثانیه( 

 

 های اصلیحافظه 6نکته شماره 

ریز پردازنده به آن دسترسی مستقیم دارد. حافظه اصلی، ای است که سازی همه منظورهناحیه ذخیره (،Main Memoryحافظه اصلی )

ها را از ها نیست. بخاطر سرعت دسترسی باال، این نوع از حافظهاندازی و اجرای برنامهای است حیاتی که بدون آن رایانه قادر به راهحافظه

 شوند:سازند و به دو نوع اصلی تقسیم میمی  IC(Integrated Circuit) مدارات مجتمع یا 

 RAMافظه ح 

 ROMافظه ح 

 RAMحافظه 

ای است الکترونیکی، که به دلیل سرعت دسترسی حافظه(، Random Access Memory(  RAMحافظه با دسترسی تصادفی ))

توان هستند، یعنی هم می خواندنی و نوشتنیها، گیرند. این گونه از حافظههای کاربردی برای اجرا شدن در آن قرار میباالی آن، برنامه

در اولین مکان  ،RAMاطالعات را بر روی آن نوشت و هم اطالعات نوشته شده را از آن خواند. رایانه برای نوشتن اطالعات بر روی حافظه 

ر روی این نوع کند، در نتیجه سرعت نوشتن بنویسد و تمام حافظه را برای یافتن محل مناسب مرور نمیخالی حافظه اطالعات را از آن می

یک حافظه الکترونیکی  RAM گویند. حافظهها حافظه با دسترسی تصادفی میرود. به همین علت به این نوع از حافظهها باالتر میحافظه

 رود.شود و با خاموش شدن رایانه، اطالعات آن از بین میاست که با روشن شدن رایانه فعال می

   ROMحافظه  

ای است الکترونیکی، که فقط یک بار توسط شرکت سازنده حافظه(، Read Only Memory( ROM)حافظه فقط خواندنی )

 ROMشوند. در حافظه اندازی رایانه در آن قرار داده میهای الزم برای شناسایی، کنترل و راهشود و دستورالعملریزی میحافظه، برنامه

شود. کاربران رایانه امکان دسترسی به این دن سیستم اطالعات موجود در آن پاک نمیتوان اطالعاتی را نوشت و با قطع برق و خاموش کرنمی

 کند.خواند و اجرا میهای آن را میحافظه را ندارند و رایانه هنگام روشن شدن به صورت خودکار دستورالعمل
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 BIOS 7نکته شماره 

BIOS  یعنی سیستم اصلی ورودی/خروجیBasic Input/Output System  و تراشه الکترونیکی خاصی است که روی

MotherBoard  .رایانه واقع است و نرمافزار الزم برای آنکه، نرمافزار سیستم عامل را اجرا کند، در خود داردBIOS  یک حافظه از نوع

Rom  .استRom  یعنیRead Only Memory  خواندنی(. برخالف  -)حافظه فقطRam اطالعات موقتی در ،Rom هداری قابل نگ

هم وجود دارد که میتوان اطالعات آنها را بکلی  Flash BIOSنیست و اطالعات موجود در تراشهقابل حذف یا اصالح هم نیست. انواع 

 حذف کرده و با نسخه جدیدتر جایگزین نمود.

 

 Serial portsدرگاههای سریال یا سری  8نکته شماره 

را فراهم  Modemیا  Mouseدرگاههای سریال، سوکتهایی هستند که در پشت رایانه واقعند. اینها امکان افزودن سخت افزار جدید مثل 

به معنی ارتباط بر گرفته شده است،  Communicationاز کلمه  Comمیشناسیم. لفظ   Com2یا  Com1میکنند. معموالً اینها را به نامهای 

 یا درگاه ارتباطی است. Port  Communicationالصه شدهخ Com Portپس یک 

 

 Universal Serialیا  USB 9نکته شماره 

، در گاههای نسبتاً جدیدی هستند. شما میتوانید دستگاههای متنوعی را با استفاده از یک جعبه تقسیم درگاه، به همان یک USBدرگاههای 

ه را از سیستم جدا کرده و وسیله دیگری را وصل کنید. تجهیزات مختلفی مثل دوربینهای درگاه وصل کنید. در گذشته الزم بود که یک وسیل

در تبادل اطالعات دارد. این  Com ،LPTسرعت زیادتری از درگاههای  USBاستفاده میکنند.  USBدیجیتالی و دوربینهای وب، از درگاه 

 به آن معناست که این درگاه اطالعات را با سرعت زیادتری بین رایانه و تجهیزات جانبی متصل به آن، رد و بدل میکند.

 

 Parallel portدرگاه پارالل یا موازی  10نکته شماره 

به رایانه را میدهد. درگاه موازی  Scannerبه شما امکان وصل کردن تجهیزات جدید مثل چاپگر و  Com Portیک درگاه موازی مشابه 

 شناخته میشود. LPT2یا  LPT1معموالً به نام 

 

 چیست؟ Defrag 11نکته شماره 

Defrag  یک برنامه کامپیوتری یکپارچه سازی اطالعات است که اطالعات ثبت شده در محلهای مختلف هارد دیسک را به یک نقطه و به

دهد تا سرعت دسترسی به اطالعات را افزایش دهد. اینکار شبیه مرتب کردن یک قفسه کتاب به هم ریخته است. وقتی کتابها کنار هم انتقال می

ه و کنار هم، بدون باقی گذاشتن فضای خالی، چیده شدند، مقداری فضای خالی مفید برای موارد تازه پیدا خواهد شد مرتب و طبقه بندی شد

 . وقتی همه چیز مرتب باشد، پیدا کردن آنچه در جسجویش هستید خیلی سریعتر خواهد بود. در مورد اطالعات روی رایانه هم همینطور است.
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 ست؟چی Scan Disk 12نکته شماره 

Scan disk کند و اگر جایی مشکل یاخطایی باشد، تشخیص میدهد. ای است که هارد دیسک شما را برسی میبرنامهScan disk  قادر است

تان کار مناسبی خواهد بود. فراموش نکنید که کارآیی ها روی رایانهبیشتر اشکاالت را رفع کند، پس اجرای مرتب و برنامه ریزی شده این برنامه

ام کارتان، ببندید، ها را پس از اتمرایانه شما به شدت تابع تعداد برنامههایی است که در آن واحد در حال اجرا هستند. همیشه بهتر است برنامه

های کاربردی دیگر، ممکن گرچه بعضی نرم افزارها به لحاظ نیاز ویندوز باید باز و فعال بمانند. بدون این نرم افزارها، ویندوز یا برخی برنامه

 است درست کار نکنند.

 

 رابط گرافیکی کاربر چیست؟ 13نکته شماره 

GUI  سه حرف کلماتGraphical User Interface  است و به بیان ساده بخشی از یک برنامه است که به کاربر امکان استفاده از

منوهای  GUIهای ویندوز است. ها و دکمهپنجره GUIدهد. مثالی از افزارهای مبتنی بر عکس و گرافیک، به جای تایپ دستورات، را مینرم

آن است  GUIرایانه خود را کنترل کنید. فایده اصلی  Mouseدهد با ان میدهد به شما امکها را نشان میهای زیبا و آیکونای، پنجرهکرکره

 تان را راه بیاندازید و بسیار کاربر پسندتر از روش گذشته است.توانید رایانهکه شما خیلی سریع و راحت می

 

 های ورودی و خروجیدستگاه 14نکته شماره 

 های ورودیدستگاه

 شود.گفته می های ورودیدستگاهشوند، العات به رایانه استفاده میهایی که برای ورود اطبه دستگاه

 های ورودی عبارتند از:مهمترین دستگاه

 (Keyboard) فحه کلیدص 

 (Trackball) وی مسیر یابگ 

 (Touch Pad) وح لمسیل 

 (Joystick) سته بازید 

 (Web Cam) وربین وبد 

 (Mouse) اوسم 

 (Scanner) ویشگرپ 

 (Stylus) لمق 

 (Microphone) یکروفنم 

 ( (Digital Cameraوربین دیجیتالد 

 های خروجیدستگاه

کند. ها انجام داد، اطالعات را تولید میهای ورودی دریافت کرد و عملیات پردازش را روی این دادهها را از دستگاهرایانه پس از اینکه داده

 کنند تا اطالعات تولید شده برای انسان قابل فهم گردد.خروجی هدایت میهای برای استفاده از اطالعات، آنها را به دستگاه
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 مهمترین دستگاه های خروجی عبارتند از:

 (Monitorفحه نمایش )ص 

 (Printerاپگر )چ 

 (Speakerلندگو )ب 

 (Headphoneوشی )گ 

 دستگاههای ورودی و خروجی

 نوع دستگاه دستگاه

 خروجی ورودی

    (Keyboardصفحه کلید )

    (Mouseماوس )

    (Joystickدسته بازی )

    (Touch Padلوح لمسی )

    (Trackballگوی مسیر یاب )

    (Light Penقلم نوری )

    (Scannerاسکنر )

    (Microphoneمیکروفن )

    (Web Camدوربین وب )

    (Monitorصفحه نمایش )

    (Printerچاپگر )

    (Speakerگو )بلند

    (Headphone)گوشی 

     (Headsetهدست )

     (All in One Printerچاپگر چند کاره )

     (Touch Screenصفحه نمایش لمسی )

     (Smartboardتخته هوشمند )
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 چاپگرها 15نکته شماره 

ها براساس شود. چاپگراستفاده میای خروجی است، که از آن برای چاپ نتایج عملیات و گزارشات بر روی کاغذ ( وسیلهPrinterچاپگر )

 شوند:مکانیزم عملکردشان به دو دسته کلی تقسیم می

 ایچاپگرهای ضربه 

باشد. چاپگرهای چاپگرهای مکانیکی هستند که اساس کارآنها ضربه زدن بر روی نوار آغشته به جوهر و باقی ماندن اثر آن بر روی کاغذ می

هایی از این نوع چاپگرها هستند. )چاپگرهای حروفی و زنجیری قدیمی بوده و در حال جیری نمونهسوزنی، چاپگرهای حروفی و چاپگرهای زن

 شوند(حاضر تولید نمی

 های غیر ضربه ایچاپگر 

های لیزری و جوهر افشان کنند. چاپگرهایی هستند که برای چاپ از روشهای دیگری نظیر پاشیدن جوهر، حرارت و یا لیزر استفاده میچاپگر

 ها هستند.هایی از این نوع چاپگرمونهن

 (Dot Matrix Printerای )چاپگر سوزنی یا ماتریس نقطه

 ریبونشود. این چاپگر دارای یک نوار آغشته به جوهر به نام ای رایج محسوب میهای ضربهای از چاپگرچاپگر سوزنی یا ماتریس نقطه

(Ribbon) است،  پینهایی به نام که دارای سوزن هدشود، با استفاده از یک است. هنگامی که حروف یا اشکال از رایانه به چاپگر منتقل می

 شود. مهمترینای ظاهر میها قرار دارد، به اندازه سوزن بر روی کاغذ نقطهزند و چون ریبون بین کاغذ و سوزنای به ریبون میضربه

 ها عبارتند از:پگراین چا هایویژگی

 شود.ملیات چاپ به صورت خطی و نقطه به نقطه انجام میع 

 ها پایین است.یمت، سرعت و کیفیت این چاپگرق 

 ها پایین است.زینه چاپ این گونه از چاپگره 

 کنند.های پیوسته )ُرل( برای چاپ استفاده میز کاغذا 

 عموالً سیاه و سفید هستند.م 

 صدا از معایب این چاپگرها است. وندی سرعت و ایجاد سر ک 

 

 (Inkjet Printerچاپگر جوهر افشان )

شوند و سپس این پودر از ها معموالً چهار مخزن جوهر رنگ مایع وجود دارد که از طریق ارتعاش یا حرارت تبدیل به پودر میدر این چاپگر

کارتریج  گویند.می( Cartridgeکارتریج )جوهر این چاپگرها شود. به مخزن روی کاغذ تزریق می هدطریق سوراخ بسیار کوچکی به نام 

مشکی  است و کارتریج مشکی فقط شامل رنگ( Yellowزرد ) و( Magenta(، بنفش )Cyanای )فیروزهرنگی شامل رنگهای 

((Black  ها را شود و به همین علت سیستم رنگ این چاپگرایجاد می هارنگ، ترکیب همه رنگ 4است که به کمک اینCMYK 

 گویند. می
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 های جوهر افشان عبارتند از:چاپگر هایویژگیمهمترین 

 ها دارای کیفیت مناسبی هستند.صاویر چاپ شده با این چاپگرت 

 امکان پذیر است. A3 و A4های مکان چاپ در اندازها 

 ها اغلب رنگی هستند.ین چاپگرا 

 کنند.دون سر و صدا کار میب 

 شوند.تری چاپ میای و با سرعت مناسبصاویر به صورت صفحهت 

 شود.ر صورت عدم استفاده به مدت طوالنی، کارتریج آن خشک مید 

 ها زیاد است.زینه چاپ با این چاپگره 

 ( Laser Printerچاپگر لیزری )

گیرد، سپس به محلول ها، ابتدا کاغذ توسط نور لیزر تحت تابش قرار میت. در این چاپگرهای  فتوکپی اسها مشابه دستگاهنحوه کار این چاپگر

دار شده و به نسبت انرژی در قسمتهای مختلف شود. به دلیل تابش اشعه لیزر، کاغذ انرژیشود و یا نوعی پودر روی آن کشیده میآغشته می

 گویند.می (Tonerتونر )ها به مخزن جوهر این چاپگر گیرد.کاغذ، مایع یا پودر در محل تابش انرژی قرار می

 چاپگرهای لیزری عبارتند از: هایویژگیمهمترین 

 یفیت و سرعت چاپ بسیار باالیی دارند.ک 

 یمت این نوع از چاپگرها نسبت به چاپگرهای جوهر افشان بیشتر است.ق 

کیفیت چاپ و رنگی یا سیاه و سفید بودن(  وهای متفاوت )از لحاظ ابعاد کاغذ، سرعت ر انواع مختلف و اندازهد 

 شوند.به بازار عرضه می

 هزینه هستند.اپگرهای لیزری رنگی کیفیت بسیار باالیی دارند ولی بسیار گران و پرچ 

 

 

 

 چاپگر

 خصوصیات نوع چاپگر

  هزینه    

  

 (Dot Matrix Printer)سوزنی 

 

 

  
 

 پایین پایین

  A3  و A4 و

 پایین پایین کاغذ پیوسته

  (Inkjet Printer)جوهر افشان 
 

  خوب متوسط 

 

 متوسط

 

 باال
A3  و A4 

  (Laserjet Printerلیزری )
 

  عالی باال 

 

 باال

 

 متوسط
A3  و A4 
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 All in One Printer) چاپگر چندکاره )

، دستگاهی است که عالوه بر امکان چاپ، امکانات دیگری را در یک محیط اداری مورد All in One Printer) چاپگر چند کاره )

 کاره ممکن است لیزری یا جوهر افشان باشد. همچنین چاپگر چند کاره ممکن است رنگیدهد. چاپگر چندنیاز است در اختیار کاربر قرار می

 :های زیر هستندای یکپارچه از دستگاهیا سیاه و سفید باشد. معموالً چاپگرهای چند کاره، مجموعه

 اپگرچ 

 ستگاه کپید 

 سکنرا 

 کس و گوشی تلفنف 

 

 مزایا و معایب انواع مختلف صفحه نمایش 16نکته شماره 

 

 معایب مزایا نوع

  

 های دیگر هستندارزانتر از مدل-1

 آنها کامل استزاویه دید -2

 دهندرنگها را واقعی نمایش می-3

 تشعشات مضر دارند-1

 توان مصرفی آنها باال است-2

 کنندفضای زیادی را اشغال می-3

از لحاظ زیست محیطی خطرناک هستند )در آنها از مقادیر  -4

 زیادی سرب و مواد سمی استفاده شده است(

 استوضوح و شفافیت تصویر آنها بیشتر -1 

 وزن و حجم کمتری دارند-2

 تشعشات مضر ندارند-3

 کامالً تخت هستند-4

 اندازه قطر صفحه نمایش آن واقعی است-5

 توان مصرفی کمی دارند-6

 

 زاویه دید کاملی ندارند-1

 دهندرنگها را کامالً طبیعی نمایش نمی-2

 گرانتر هستند CRTنسبت به مدل -3

 (CRTبرابر قیمت مدل  2)در حدود 

 را دارند LCDهمه مزایای  -1 

 زاویه دید آنها کامل است-2

 دهندواقعی نمایش میرا رنگها -3

 گیردامروزه این فناوری کمتر مورد استفاده قرار می-1

 شوندهای بزرگ ساخته میفقط در اندازه-2

 ها کمتر است LCDعمر مفید آنها از -3

 را دارند LCDهمه مزایای -1 

 دارند LCDمصرف برق کمتری از -2

 است LCDباریکتر از -3

 کنتراست بیشتری دارد-4

 فرکانس تغییر تصویر باالتری دارند-5

 آلودگی محیط زیست کمتری دارند-6

 

 

 گرانتر هستند LCDنسبت به -1
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 انواع شبکه 17نکته شماره 

 شوند:به دو دسته زیر تقسیم میای از لحاظ وسعت منطقه تحت پوشش خود، معموالً های رایانهشبکه

 ( شبکه محلیLAN) 

 ( شبکه گستردهWAN) 

 (LANشبکه محلی )

دهند. می Local Area Network (LAN))(شبکه محلی ها در محدوده معینی مثل یک ساختمان تشکیل اتصال یک سری از رایانه

باشد. این سرعت معموالً ها بسیار باال میها از یکدیگر سرعت تبادل اطالعات در این نوع از شبکهبه علت ارتباط مستقیم و فاصله کوتاه رایانه

 باشد. می (Gbps)تا چند گیگابایت در ثانیه  (Mbps)مگابایت در ثانیه  100بین 

 (WLANشبکه محلی بی سیم )

ها، از امواج ای محلی است که به جای استفاده از سیم یا کابل برای ارتباط میان رایانهشبکه (،Wireless LANم )شبکه محلی بی سی

تر خواهد بود. ها سریعتر است و استفاده از آنها سادهاندازی این شبکهکند. به دلیل عدم استفاده از کابل، راهرادیویی با فرکانس باال استفاده می

مگابایت در ثانیه است که بسیار کمتر  54ها تری را دارند. حداکثر سرعت این شبکهسیم سرعت پایینهای بیرعت ارتباط، شبکهولی از نظر س

دهند که وظیفه دریافت و ارسال اطالعات بین قرار می Access Pointای به نام سیم، وسیلههای بیسیم است. در شبکه های محلی بااز شبکه

 شود.سیم برای اتصال به اینترنت استفاده میهای بیها را به عهده دارد. امروزه از شبکهرایانه

 (WANهای گسترده )شبکه

سازند. این ور ممکن میها را با یکدیگر در فواصل بسیار داتصال رایانه (،Wide Area Networkهای گسترده یا راه دور )شبکه

شود. ها معموالً از طریق ماهواره یا خطوط ویژه فیبرنوری برقرار میاند که ارتباط این شبکهها خود از تعدادی شبکه کوچکتر تشکیل شدهشبکه

 لذا سرعت ارتباطی از چند مگابایت در ثانیه تا چند گیگابایت در ثانیه متغیر است.

 (Internetشبکه اینترنت )

و تجهیزات  (Routerمسیریاب )ای موجود در جهان است که از میلیونها رایانه شخصی، بزرگترین شبکه رایانه (،Internetنترنت )ای

ر مخابراتی تشکیل شده است. اینترنت ارتباط بین مراکز مهم دانشگاهی و تحقیقاتی، موسات دولتی، مراکز تجاری و تمامی کاربران را در سراس

 باشد.سازد و متعلق به فرد، گروه یا کشور خاصی نمیکند و در حقیقت امکان اتصال همگانی را میسر میجهان فراهم می

شود شود. به مجموعه اسنادی گفته مینمایش داده می WWWکه معموالً به صورت مختصر  (World Wide Webشبکه جهانی وب )

 نت قرار داده شده است. وب جهانی به معنی کل اینترنت نیست. در شبکهکه به صورت صفحات خاصی به نام صفحه وب بر روی شبکه اینتر

های مهم ترین آنها سرویس وب جهانی است. از دیگر سرویسها و امکانات مختلفی وجود دارد که مهمترین و پر استفادهاینترنت، سرویس

و (Talent) ، کار با رایانه از راه دور (USENET) خبریهای گروه ،(FTP)انتقال فایل  (،Email) توان پست الکترونیکاینترنت می

 ... را نام برد.
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 (Intranetشبکه اینترانت )

ای برای ها و قوانین شبکه اینترنت است که به صورت محدود و ویژهیک نوع شبکه خصوصی و مبتنی بر پروتکل( Intranetاینترانت )

ها و مدارس کشور برای متصل نیست. به عنوان مثال شبکه ارتباطی آموزشگاهشود و به شبکه اینترنت کاربردهای خاص ایجاد می

ها به صورت ویژه دهی این گونه از شبکهباشند. مدیریت و سرویسهای مخصوص این گونه از مدارس یک نوع شبکه اینترانت میبرداریبهره

 باشد.و جدا از شبکه اینترنت می

 (Extranetشبکه اکسترانت )

نوعی شبکه اینترانت است که قابل دسترسی توسط افرادی خاص خارج از محیط آن است. در واقع تفاوت اصلی  (Extranet)اکسترانت 

اینترانت و اکسترانت در این است که اینترانت فقط توسط اعضای یک سازمان یا شرکت قابل دسترسی است ولی اکسترانت عالوه بر کاربران 

 . دارند هستند نیز اجازه دسترسی به محدوده خاصی از شبکه را کلمه عبور داخلی، کاربران خارجی که دارای

 

 ایشبکه مخابراتی در امور رایانه 18نکته شماره 

های متفاوت، الزم است که امکان ارسال و دریافت اطالعات بین ها، شهرها، کشورها و حتی قارههایی در اتاقبرای برقراری ارتباط بین رایانه

شبکه آنها تأمین ستفاده از  شبکههای مخابراتی ارسال میشود. این اطالعات در تمام سطح جهان با ا های مخاراتی متنوعی برای مقاصد شود. 

 اند. ای از آن جملهو ماهواره PSTNو  ADSL, ISDN, PSDNشوند که ای استفاده میرایانه

PSTN  سر حرف کلماتPublic Switched Telephone Network ه معموالً به است کPlain Old Telephone System  یا

POTS ته می ناخ ـــ فاده میش ـــت هان از آن اس ـــر ج ـــراس که در س نالوگ اســــت  خابراتی آ ـــتم م ـــیس که، س ـــب ـــود. این نوع ش ـــود.ش  ش

PSDN  سر حرف کلماتPublic Switched Data Network  ،است و سیستمی است که اساساً برای انتقال اطالعات، به جای صدا

 ده است.طراحی ش

ISDN  سر حرف کلماتIntegrated Services Digital Network  .ست سال ISDNا ست و امکان انتقال  1984های مربوط به  ا

سیار سریع اطالعات را در مقایسه با مودم پذیر کیلو بایت در ثانیه امکان 128انتقال اطالعات با سرعت  ISDNکند. در های عادی فراهم میب

 باشد.می

ADSL  یاAsymmetrical Digital Subscriber Line ــتر خطوط آوریفن ــرعت بر بس ــت که برای برقراری ارتباطات پر س ای اس

شما یک ارتباط دائمی خواهید داشت و برای اتصال به اینترنت دیگر نیازی  ADSLشبکه مخابراتی موجود بوجود آمده است. با استفاده از 

 گیری نخواهد بود.به شماره

 

 دیجیتال در مقابل آنالوگ 19شماره نکته 

مقدار یک سیگنال دیجیتال، یا صفر است یا یک، بعبارت دیگر یا روشن است یا خاموش. یک سیستم آنالوگ اعداد متعدد و مختلفی، شامل 

ستفاده می شان میهای کامل و ساعتیه، ثانهای کاملکند. یک ساعت دیجیتال دقیقهکسرها را هم ا دهد ولی ساعت آنالوگ های کامل را ن

 دهد.های ثانیه، دقیقه و ساعت را هم نشان میکسر
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 سازی اطالعاتگیری ظرفیت تجهیزات ذخیرهواحدهای اندازه 20نکته شماره 

 

 توضیح مقدار نام واحد

 تواند دارای دو حالت صفر یا یک باشد.کوچکترین واحد حافظه که می 1یا  0 (bit) بیت

 بایت

(Byte) 
 گیرد.برای نگهداری یک کاراکتر مورد استفاده قرار می بیت 8

 کیلوبایت

(KB) 
 بایت 1024

کیلوبایت  50باکیفیت متوسط کمتر از  3×4معموالً اندازه یک عکس پرسنلی رنگی 

 است.

 مگابایت

(MB) 

1024 

 کیلو بایت
 ای این کتاب در حدود چند مگابایت است.اندازه فایل رایانه

 گیگابایت

(GB) 

1024 

 مگابایت
 شود.سازی اطالعات با این واحد بیان میدر حال حاضر ظرفیت اکثر تجهیزات ذخیره

 ترابایت

(TB) 

1024 

 گیگابایت

در اینترنت و ( Data Center)سازی اطالعات در مراکز داده معموالً ظرفیت ذخیره

 شود.های بزرگ با این واحد بیان میشبکه

 

 هافرمت برخی از فایلآیکون و  21نکته شماره 

 

 توضیح آیکن نمونه انشعاب نوع

 اجرایی
EXE 

 
 های قابل اجرا برای رایانه است.حاوی کد دودویی دستورالعمل

BAT 
 

 های متنی قابل اجرا برای رایانه است.شامل دستورالعمل

 متنی

TXT 
 

 باشد.شامل متن ساده می

DOCX 
 

 باشند.واژه پرداز میبندی شده با شامل متون قالب

صفحه 

 XLSX گسترده
 

 

 است.Excel 2007 فایل های صفحه گسترده

ارایه 

 PPTX مطالب
 

 

 است.Power Point 2007 های ارایه مطالب فایل

بانک 

 ACCDB اطالعاتی
 

 

 است. Access 2007های بانک اطالعاتی فایل
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 صوتی
WAV 

 
 باشد.فایل صوتی فشرده نشده می

MP3 
 

 باشد.فایل صوتی فشرده شده می

 تصویری
BMP 

 
 فایل تصویر گرافیکی فشرده نشده است.

JPG 
 

 فایل تصویر گرافیکی فشرده شده است.

 ویدیویی
WMV 

 یا
MP4 

 

 باشند.های ویدیویی میفایل

فایل 

 ZIP فشرده

 

 های فشرده شده است.فایل

 BAK پشتیبانی

 

 است.های پشتیبانی از اطالعات فایل

 TMP موقت
 

 های کاربردی است.های موقتی ویندوز و سایر برنامهفایل

 PDF قابل حمل
 

ها با هر نوع سیستم عاملی قابل مشاهده اسناد الکترونیکی هستند که در همه رایانه

 باشند.می

 

 ها در اینترنتدامنه انواع سایت 22نکته شماره 

 

 دامنه نوع سازمان

 com های تجاریسازمان

 edu/ac موسسات آموزشی

 gov ادارات دولتی

 int های بین المللیسازمان

 net ایهای شبکهسازمان

 org های غیر انتفاعی و خیریهسازمان
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 آشنایی با موتورهای جستجو 23نکته شماره 

تر و بهتر مطالب مورد نظر خود را در شبکه اینترنت جستجو نمایند. کند تا سریعبه کاربران کمک می (،Search Engineموتور جستجو )

های موجود در اینترنت داشته باشند، به صورت خودکار تمام که بتوانند اطالعات کاملی در مورد همه سایتهای جستجو برای اینموتور

ها را در یک بانک اطالعاتی بزرگ، طبقه بندی و ند و کلمات و عبارات موجود در این سایتدههای اینترنتی را مورد بررسی قرار میسایت

کند، لیستی از صفحات وب دارای آن کلمات را در اختیار قرار کنند تا وقتی یک کاربر در مورد یک یا چند کلمه جستجو مینگهداری می

 دهد.

 زیر اشاره کرد:های توان به سایتاز معروفترین موتورهای جستجو می

AltaVista: www.altavista.com   Excite : www.excite.com 

Google: www.google.com    Hotbot: www.hotbot.com 

MSN : www.msn.com    Yahoo : www.yahoo.com 

 

 ISPآشنایی با سرویس دهنده اینترنت یا همان  24نکته شماره 

سرویس دهنده اینترنت کنند که به آنها، ها فراهم میهای مختلفی سرویس به اینترنت را برای اشخاص، ادارات و شرکتامروزه شرکت

(ISP )Internet Service Provider به اینترنت ها از طریق خطوط پرسرعت اختصاصی، فیبرنوری، ماهواره و ..گویند. این شرکتمی .

 ADSL , Dialup :( و با سیم )نظیرWiMAXهای بی سیم )نظیرشوند و با تدارک تجهیزات خاص و با استفاده از روشجهانی متصل می

های خاصی نظیر یک ها در محدوده ISPکنند. برخی از و فیبر نوری(، کاربران خانگی، ادارات و موسسات مختلف را به اینترنت متصل می

 کنند.یا چند شهر، و برخی  در کل کشور یا حتی چند کشور خدمات اینترنتی ارایه می

 

 Home Pageآشنایی با صفحه خانگی مرورگر یا همان  25نکته شماره 

شود نیم، این نرم افزار به صورت پیش فرض به صفحه اصلی یک وب سایت خاص متصل میکافزار مرورگر را اجرا میهنگامی که یک نرم

تواند وب سایت گویند. هر کاربر میمرورگر می (Home Pageصفحه آغازین یا صفحه خانگی یا صفحه اصلی )که اصطالحاً به آن 

کنند نگی در نرم افزار مرورگر تعریف کند. معموالً کاربران وب سایتی را به عنوان صفحه خانگی تعریف میدلخواهی را به عنوان صفحه خا

 که به آن سایت عالقه داشته و بخواهند با اجرای نرم افزار مرورگر ابتدا آن سایت را مشاهده نمایند.

 

 

 

 

 

 

http://www.altavista.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.msn.com/
http://www.yahoo.com/
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 IEکاربرد برخی از ابزارهای پنجره  26نکته شماره 

 

 عملکرد نام دکمه

 

 

 عقب

(Back) 
غیر فعال باشد،   شود. اگر دکمهبرای مراجعه به صفحات مشاهده شده قبلی، استفاده می

 یعنی قبالً صفحه ای مشاهده نشده است.

 

 

 جلو

(Forward) 

حرکت به سمت  است با این تفاوت که با دکمه  عملکرد این دکمه مشابه دکمه

ای است که قبالً غیرفعال باشد، یعنی این صفحه آخرین صفحهدکمه جلو داریم. اگر

 ایم.مشاهده کرده

 

 

افزودن به 

های مورد سایت

 عالقه

Add to) 

Favorites) 

اگر این ابزار را کلیک کنیم، سایت یا صفحه وبی که در حال مشاهده آن هستیم، در فهرست 

را بدون درج آدرس آن،  توانیم آنمیشود و از این پس های مورد عالقه ما ذخیره میسایت

 بازدید کنیم.

 

 

 

های مشاهده سایت

مورد عالقه 

(Favorites) 

کنیم. های مورد عالقه، این دکمه را کلیک میبرای انتخاب و بازدید سایت از فهرست سایت

باز  History وFavorites ، Feedsهای در این صورت کادری با سه سربرگ به نام

های مورد عالقه، صفحات خبری و صفحات مشاهده شده شود که در آنها به ترتیب سایتمی

 شود.نگهداری می

 

 

صفحه شروع 

(Home) 

دهد. نمایش می IEرا، در پنجره  IEصفحه وب تعیین شده در صفحه خانگی یا صفحه شروع 

 تعیین کنیم. به عنوان صفحه خانگی IEتوانیم در آدرس هر سایت دلخواه را می

 

به روز رسانی 

 اطالعات

(Feed) 

 

 دهد.موجود در سایت فعلی را نشان می( RSS feeds)های خبری پیوند

 

های خواندن نامه

 الکترونیکی

(Read Mail) 

های پست شود و نامهباز می Microsoft Outlookبا کلیک بر روی این آیکن، نرم افزار 

 شود.الکترونیکی مشخص شده خوانده می

 

 چاپ

(Print) 
 شود.برای چاپ محتوای صفحه وب استفاده می

 

 راهنما

(Help) 
 کند.را ارایه می IEراهنمای کار با برنامه 
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 عملگرهای جستجو 27نکته شماره 

 

 کاربرد عملگر

AND 
این عملگر استفاده کنیم، موتور جستجو صفحاتی را که شامل همه کلمات مذکور با هم  اگر بین کلمات مورد جستجو از

 Iranian AND foods :کند. مثالباشد، پیدا می

OR 
اگر بین کلمات مورد جستجو از این عملگر استفاده کنیم، موتور جستجو صفحاتی را که شامل یکی از کلمات مذکور 

 Iranian OR foods :کند. مثالباشد، پیدا می

+ 
ای در عبارت مورد جستجو بنویسیم، موتور جستجو صفحاتی را که حتماً این کلمه در اگر این عملگر را در جلوی کلمه

 + Iranian foods Cook :کند . مثالآن واقع است پیدا می

- 
را که کلمات عبارت ای در عبارت مورد جستجو بنویسیم، موتور جستجو صفحاتی اگر این عملگر را در جلوی کلمه

 + Cook Foods +Iranian- :کند. مثالمورد جستجو در آنها وجود دارد و کلمه مذکور در آنها نیست، پیدا می

“ “ 
کند که این عبارت عیناً در آنها آمده اگر عبارتی را بین دو عالمت گیومه قراردهیم، موتور جستجو صفحاتی را پیدا می

 “ Iranian fast foods“  :باشد . مثال

* 
 رود.رود و به معنای هر حرفی به کار میبه عنوان پسوند برای کلمات جستجو به کار می

 *Iran*+food+ :مثال

 توان عبارات پیچیده جستجو متشکل از عملگرهای مختلف را ایجاد کرد.به کمک پرانتز می ( )

 

 Microsoft Outlookهای نوار ابزار نرم افزار ترین دکمهعملکرد مهم 28نکته شماره 

 

 عملکرد دکمه

 

 

کنیم. در کنار این دکمه فلش کوچکی وجود دارد که با برای ایجاد نامه جدید از این دکمه استفاده می

جدید و ... نیز جدید، امکان ایجاد پوشه جدید، تماس جدید، وظیفه  نامه کلیک روی آن عالوه بر ایجاد

 وجود دارد.

 

 کنیم.ها از این دکمه استفاده میبرای چاپ نامه

 

 کنیم.ها از این دکمه استفاده میبرای حذف کردن نامه

 

 کنیم.کنیم، از این دکمه استفاده میای را هم برای فرستنده نامه ارسالنامهاگر بخواهیم پاسخ 

 

اند بفرستیم، که این نامه را دریافت کردندههم برای فرستنده و هم برای کسانیای را نامهاگر بخواهیم پاسخ 

 کنیم.از این دکمه استفاده می
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 کنیم.اگر بخواهیم نامه رسیده را برای دیگری بفرستیم، از این دکمه استفاده می

 

 
 

هایی که آماده یا نامه (Receive)های وارده را از سرویس دهنده پستی دریافت کنیم اگر بخواهیم نامه

کنیم. در کنار این دکمه فلش کوچکی وجود ، این دکمه را کلیک می(Send) ایم ارسال کنیمکرده

ها در شود که امکانات بیشتری را برای دریافت یا ارسال نامهدارد که با کلیک کردن آن منویی باز می

 دهد.اختیار ما قرار می

 

 

شود. در این کتاب امکان نگهداری و باز می (Adress Book)توسط این دکمه پنجره کتاب آدرس 

 جستجوی آدرس پستی و دیگر اطالعات افراد وجود دارد.

 

 هاهای مورد استفاده در کادر لیست نامهلیست آیکن 29نکته شماره 

 

 مفهوم آیکن 

 

 این نامه یک یا چند فایل ضمیمه دارد.

 
 نامه توسط فرستنده با اولویت باال فرستاده شده است. این

 
 این نامه توسط فرستنده با اولویت پایین فرستاده شده است.

 
 این نامه عالمت گذاری شده است.

 
 این نامه خوانده نشده است.

 
 این نامه خوانده شده است.

 

 (Reply)به این نامه پاسخ داده شده است 

 

 (Forward)این نامه برای دیگران ارسال شده است 

 
 ذخیره شده است. Draftنویس در پوشه این نامه به صورت پیش

 
 این نامه دارای امضای دیجیتالی است و خوانده نشده است.

 

 این نامه رمز شده و خوانده نشده است.
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 wordهای سندهای انواع فایل 30نکته شماره 

 

 توضیح پسوند نوع فایل

 

 

Word document 

 

 

.docx 

 

های بندیاست که امکان نگهداری قالب word 2007های فرض ذخیره فایلپسوند پیش

کند. اسنادی که با این فرمت ذخیره شوند قابل باز شدن پیشرفته، تصاویر و ... را فراهم می

 نیستند. wordهای قبلی در نسخه

Word 97-2003 

Document .doc 
بود. اگر بخواهیم سند ایجاد شده توسط  .docفرض ، پسوند پیشwordهای قبلی در نسخه

 کنیم.های قبلی نیز قابل ویرایش باشد، فایل را با این فرمت ذخیره مینسخه

 
Word Template 

 
.dotx 

است. از این فرمت برای تهیه  word 2007در  (Template)های الگو درفرمت فایل

می شود. مثالً اگر برای اینکه مکاتبات ها و به طور کلی اسناد تکراری استفاده ها، نامهفرم

ای با این سربرگ و هایی با سربرگ و آدرس شرکت باشند کافیست صفحهشرکت در نامه

تا برای تایپ ذخیره کنیم  dotx.مشخصات طراحی کرده و آن را به عنوان الگو با فرمت 

 های شرکت از آن استفاده کنیم.نامه

Word 97-2003 

Template .dot های قبلی های الگو قابل استفاده در نسخهفایلWord  که با پسوند.dot شوند.ذخیره می 

 

Web Page 

 

.htm , 

.html 

شود و با تبدیل می HTMLشود به فرمتمتن موجود در سندی که با این فرمت ذخیره می

 های وب قابل مشاهده است.مرورگر

Text only .txt 

بندی و تصاویر های متنی ساده است. اگر اسنادی که حاوی قالباین پسوند مربوط به فایل

رود و فقط متن ساده ذخیره بندی آن از بین میاست با این پسوند ذخیره شود تصاویر و قالب

 شود.می

Rich Text Format .rtf 
ویندوز( قابل  Word Padهای متنی است که با اکثر نرم افزارها )مثل برنامه پسوند فایل

 های ساده و تصاویر را دارند.بندیها امکان نگهداری قالب مشاهده است. این نوع فایل

Word XML 

Document .xml 
افزارهای کاربردی سیستم  این فرمت، یک قالب متنی و توصیفی استاندارد است که اکثر نرم

 کنند.را استخراج می توانند این فرمت را خوانده و محتوای آنهای مختلف میعامل

PDF (Portable 

Document 

Format) 
.pdf 

در هر سیستم عاملی  و  Acrobat Reader فرمت مشهوری است که توسط نرم افزار

 ذخیره با این فرمت نیاز به دریافت حتی بدون داشتن فونت قابل مشاهده و چاپ است. برای 

Add-in .مخصوص از سایت مایکروسافت است 
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 Wordافزار های مختلف نمایش متن در نرمروش 31نکته شماره 

 

 Print Layoutنمای 

کنیم. این استفاده می  Print Layoutشوند، از نمایها بر روی کاغذ چگونه چاپ میاگر بخواهیم مشاهده کنیم که متن، تصویر و حاشیه

نما برای ویرایش سر صفحه و پا صفحه، تنظیم محل قرار گرفتن تصاویر و به طور کلی صفحه آرایی مفید است. به صورت پیش فرض وقتی 

 شود.نمایش داده می Print Layoutکنیم، در نمای یک سند جدید ایجاد می

 Full Screen Readingنمای 

عموالً برای ویرایش متن کنیم ریبون و ابزارهای اضافی که مندن متن در نظر گرفته شده است. وقتی این نما را انتخاب میاین نما، برای خوا

 گیرد تا سند را همانند یک کتاب واقعی مطالعه کنیم.شود و بیشترین فضا در اختیار ما قرار میشوند، مخفی میاستفاده می

 Web Layoutنمای 

شود از این روش نمایش استفاده کنیم. در این روش متون و پس طراحی کنیم، توصیه می Wordدر صورتی که بخواهیم صفحات وب را با 

شوند، یابند و عناصر گرافیکی درست به همان شکلی که در مرورگرهای وب مشاهده میها در تمام پنجره باز شده فعلی، گسترش میزمینه

 .شوندنمایش داده می

 Outlineنمای 

ها را با محتویات آنها جابجا توان عنوانتوان ساختار متن را به صورت مجزا و عنوان به عنوان مشاهده کرد، همچنین میمی Outlineدر نمای 

لیک کرد تا توان بر روی آیکن در کنار هر عنوان کشوند. در صورت نیاز میکرد. در این روش تصاویر و اشیاء گرافیکی نمایش داده نمی

 محتوای آن نمایش داده شود.

 Draftنمای 

بندی متن مناسب است. در این روش سر صفحه و پا صفحه و برخی از تصاویر شناور، نمایش این نما برای تایپ متن ساده، ویرایش متن و قالب

 شود.شوند. در این روش به صورت پیش فرض فقط خط کش افقی نمایش داده میداده نمی
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 ( Font Styleسبک فونت ) 32نکته شماره 

 گوییم. سبک فونت می زیر خط دارو  مایل، توپرهای مختلف فونت از قبیل معمولی، به حالت

  سبک

 معنی نام توضیح

Regular شوند.حروف و کاراکترها به صورت معمولی نشان داده می معمولی 

Bold شوند.نشان داده می ضخیم یا توپرحروف و کاراکترها به صورت  توپر 

Italic شوند.مشاهده می کجیا مایل حروف و کاراکترها به صورت  مایل 

Underline شوند.مشاهده می زیر خط دارحروف و کاراکترها به صورت  زیرخط دار 

 

 Word 2007انواع اشیاء گرافیکی نرم افزار  33نکته شماره 

 

 مثال توضیح نام دکمه

 

 

 

 تصویر

افزارهای هایی که قبالً توسط نرمتصاویر و عکس همه

ـــدهگرافیکی یا دوربین اند و به های دیجیتال ایجاد ش

ـــک قرار دارند قابل درج  ـــورت فایل بر روی دیس ص

  کردن در سند هستند.

 

 

کلیپ 

 هنری

ها که انواع تصاویر، اشیاء طراحی شده، صداها و فیلم

ـــیون ـــوعی در کلکس ـــورت موض  های مختلفبه ص

 اند.بندی شدهدسته

 
 

 

 

 

اشکال 

 هندسی

انواع اشکال هندسی آماده نظیر مستطیل، مربع، دایره، 

های راهنما های فلوچارت، کادرخطوط، پیکان، نماد

نگ آمیزی  ندازه و ر بل تغییر ا قا به راحتی  که  و ... 

 هستند.

 

 

 

 نکته
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تصاویر 

 هوشمند

Smart Art های جدیداز ویژگی Word2007 

های تصویر و متن برای ایجاد است که با تلفیق الیه

های گرافیکی، نمودارهای پردازشی، نمودارهای لیست

 شود.سازمانی و ... استفاده می

کنیم حساس این تصاویر به متنی که در آنها وارد می

 کنند.بوده و بصورت هوشمند تغییر می
 

 

 

 

 نمودار

نات نرم افزار  Wordنرم افزار  کا فاده از ام ـــت با اس

سترده  ، قابلیت ایجاد انواع نمودار را Excelصفحه گ

 دهد.در اختیار ما قرار می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن 

 هنری

 

 

 

 

 

های گرافیکی و سه امکان ایجاد جلوه Wordدر 

 بعدی روی یک کلمه یا یک عبارت وجود دارد.

     

 

 و عملکرد آنها  Section Breakانواع  34نکته شماره 

 

 عملکرد Section Break نوع
 

 

 شود.کند و بخش جدید از این صفحه آغاز مییک صفحه جدید ایجاد می

 

 

گیرد، بخش جدید قرار می Section Breakبدون اینکه صفحه جدیدی ایجاد کند از محلی که این 

 شود. )یعنی باالی صفحه، بخش قبلی و پایین صفحه بخش جدید است.(شروع می

 

 

شود. )یعنی اگر کند و بخش جدید از این صفحه آغاز مییک صفحه جدید با شماره زوج ایجاد می

صفحه زوج شود و بخش جدید از اولین صفحه فعلی زوج باشد، صفحه فرد بعدی در نظر گرفته نمی

 گردد.(بعدی ایجاد می

امنیت 
اطالعات

امنیت 
نیروی 
انسانی

حفاظت 
فیزیکی

کنترل 
دسترسی

تهیه نسخه 
نپشتیبا

0

2

4

6
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شود. )یعنی اگر کند و بخش جدید از این صفحه آغاز مییک صفحه جدید با شماره فرد ایجاد می

شود و بخش جدید از اولین صفحه فرد بعدی صفحه فعلی فرد باشد، صفحه زوج بعدی در نظر گرفته نمی

 گردد.(ایجاد می

 

 Text Wrappingهای منوی عملکرد گزینه 35نکته شماره 

 

 مثال عملکرد گزینه

In Line 

With Text 

این حالت، حالت پیش فرض درج تصویر است و تصویر مانند یک کلمه از متن در نظر گرفته 

 گیرد.شود و تصویر در محل مکان نما درج شده و در ادامه متن قرار میمی
 

Square 
شود که متن در اطراف تصویر قرار چهار ضلعی در نظر گرفته میدر این حالت، تصویر یک 

 گیرد.گیرد ولی روی تصویر قرار نمیمی
 

Tight 
شود و متن بر روی قسمتهای در این حالت، حاشیه تصویر یک چهار ضلعی در نظر گرفته نمی

 گیرد.گیرد ولی روی تصویر قرار نمیخالی حاشیه خارجی تصویر قرار می
 

Behind The 

Text 

گیرد و ممکن است قسمتهای از متن که در پشت متن در این حالت، تصویر پشت متن قرار می

 قرار گرفته دیده نشود.
 

In Front of 

Text 

گیرد و ممکن است قسمتهایی از متن که در پشت تصویر در این حالت تصویر روی متن قرار می

 قرار گرفته است دیده نشود.
 

Top and 

Bottom 

گیرد و در سمت چپ و راست در این حالت متن فقط در حاشیه باال و پایین تصویر قرار می

 گیرد.تصویر متنی قرار نمی
 

Through 
است با این تفاوت که متن هم در قسمتهای خالی حاشیه خارجی تصویر و  Tightمشابه حالت 

 گیرد.هم در قسمتهای خالی داخلی تصویر قرار می
 

Edit Wrap 

Points 

های تصویر را ویرایش نمود و مرزهای آن را از حالت چهار توان حاشیهبا انتخاب این حالت می

 ضلعی خارج کرد به صورتیکه متن تا نقاط تعیین شده به عنوان مرز پیشروی کند.
 

More 

Layout 

Options 

توان شود که در این پنجره میظاهر می Advanced Layoutای با انتخاب این حالت، پنجره محاوره

 تنظیمات بیشتری را برای ادغام متن و تصویر انجام داد.

 

 Homeاز سربرگ   Fontابزارهای گروه  36نکته شماره 

 

 عملکرد ابزار

 
 کنیم.با این ابزار نوع فونت سلول را انتخاب می

 
 کنیم.با این ابزار اندازه فونت سلول را انتخاب می

 
 دهد.این ابزار اندازه فونت سلول را افزایش می
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 دهد.این ابزار اندازه فونت سلول را کاهش می

 
 کند.می (Bold)فونت سلول را پر رنگ  Ctrl+B این ابزار یا کلیدهای 

 
 .کندمی (Italic)فونت سلول را مایل  Ctrl+I این ابزار یا کلیدهای 

 .کندمی (Underline)فونت زیر خط دار  Ctrl+U این ابزار یا کلیدهای  

 
 کنیم.با این ابزار کادر حاشیه دور سلول را انتخاب می

 
 کنیم.با این ابزار رنگ نوشته محتوای سلول را انتخاب می

 
 کنیم.با این ابزار رنگ زمینه محتوای سلول را انتخاب می

 

 Homeاز سربرگ  Alignmnetابزارهای گروه  37نکته شماره 

 

 عملکرد ابزار

 کند.محتوای سلول را از سمت باالی سلول تراز می 

 
 کند.محتوای سلول را از نظر ارتفاع در وسط سلول تراز می

 کند.محتوای سلول را از پایین سلول تراز می 

 
 کند.محتوای سلول را از سمت چپ سلول تراز می

 کند.از وسط تراز می محتوای سلول را از نظر عرضی 

 
 کند.محتوای سلول را از سمت راست سلول تراز می

 
 توانیم جهت محتوای سلول را افقی، عمودی یا مایل تنظیم کنیم.با این ابزار می

 
 توانیم جهت محتوای سلول را راست به چپ یا چپ به راست تنظیم کنیم.با این ابزار می

 دهیم.کاهش میبا این ابزار تورفتگی را   

 دهیم.با این ابزار تورفتگی را افزایش می        

 

 Wrap)توانیم تعیین کنیم که اگر محتوای سلول در عرض فعلی جا نشد به خط بعد شکسته شود با این ابزار می

text.) 

 
 شود.با این ابزار سلولهای انتخاب شده ادغام شده و سپس وسط چین می
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 Homeاز سربرگ   Numberابزارهای گروه  38نکته شماره 

 

 عملکرد ابزار

 های عددی آماده انتخاب کنیم.بندیتوانیم قالب بندی دلخواه را برای سلول از بین قالببا این ابزار می 

 
 کنیم.بندی پول رایج مورد نظر را به سلول اعمال میبا این ابزار قالب

 
 دهید.بندی بر حسب درصد نشان میقالبمحتوای سلول عددی را با 

 
 دهد.هر سه رقم از محتوای سلول عددی را با عالمت کاما نشان می

 کند.تعداد ممیزهای عدد موجود در سلول را زیاد می 

 کند.تعداد ممیزهای عدد موجود در سلول را کم می 

 

 Homeاز سربرگ   Numberهای عددی قابل انتخاب در گروه انواع داده 39نکته شماره 

 

 عملکرد گزینه

General دهد.اند نمایش میاعداد سلولهای انتخاب شده را به همان صورتی که وارد شده 

Number بندی دهد در این نوع قالببه صورت پیش فرض اعداد سلولهای انتخاب شده را با دو رقم اعشار نشان می

 اعداد منفی را با رنگ قرمز نشان دهد.توانیم آن را طوری تنظیم کنیم که می

Currency دهد.اعداد را به همراه واحد پولی منتخب به صورت پیش فرض با دو رقم اعشار نشان می 

Accounting دهد که نقطه کنیم، طوری نمایش میاعداد سلولهای انتخاب شده را به همراه واحد پولی که انتخاب می

 ن باشند.اعشاری تمام عددها در یک ستو

Date دهد.اعداد سلولهای انتخاب شده را در قالب تاریخ نشان می 

Time دهد.اعداد سلولهای انتخاب شده را در قالب ساعت شبانه روز نشان می 

Percentage ضرب کرده و به  100دهد )اعداد را در عدد اعداد سلولهای انتخاب شده را در قالب درصد نشان می

 دهد(.نشان میهمراه عالمت % 

Fraction ًدهد.نشان می 3.5را  0.6 اعداد را به صورت کسری نشان می دهد. مثال 

Scientific  1را  1000دهد. مثالً ( نشان می10اعداد را به صورت نماد علمی )توانE+03 دهد.نشان می 

Text گیرد.اعداد سلولهای انتخاب شده را به عنوان متن در نظر می 
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 A1مثالهایی از ارجاع به سبک  40نکته شماره 

 

 اشاره به ارجاع

A2 
)سلول مورد نظر با رنگ خاکستری  2ردیف  Aسلول ستون 

 مشخص شده است(.

A1:A3 سلولهای ستون A  تا سلولهای ستون  1ردیفA   3ردیف 

B1:C3 سلولهای ستون B  تا سلولهای ستون  1ردیفC   3ردیف 

 2همه سلولهای ردیف  2:2

 3تا  2همه سلولهای ردیف  2:3

B:B  همه سلولهای ستونB 

B:C  همه سلولهای ستونB  تاC 

 

 هاهایی از توابع و فرمولنمونه 41نکته شماره 

 

عملگر یا 

 تابع
 عملکرد مثال

 ها و توابععالمت شروع فرمول  =

 4و  3جمع مقادیر ثابت  4+3= +

_ =A1-B1  تفریق مقدار موجود در سلولB1   ازA1 

* =B1*2  ضرب مقدار موجود در سلولB1   2در عدد ثابت 

/ =A1/C2  تقسیم مقدار موجود در سلولA1  بر مقدارC2 

SUM =SUM(A1:A3) های محاسبه مجموع مقادیر موجود در سلولA1  تاA3 

Average 
=Average(A2;B1;C3) های محاسبه میانگین مقادیر موجود در سلولA2 وB1 

 C3و

Count 
=Count(A2:C3) های حاوی اعداد در محدوده محاسبه تعداد سلولA2  تا 

C3 

MAX =MAX(A1:B2)  تعیین بزرگترین عدد موجود در سلولهایA1 تا B2 

MIN =MIN(A1:C2) های تعیین کوچکترین عدد موجود در سلولA1   تاC2 
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 برخی از مقادیر خطاهای رایج در فرمولها 42نکته شماره 

 

 های احتمالیراه حل توضیح  نوع خطا

######## 
 

وقتی عرض سلول برای نمایش مقدار فرمول کافی 

نیست یا مقادیر منفی برای ساعت و تاریخ وارد شده 

 است.

کنیم یا مقادیر مناسب یا عرض سلول را زیادتر می

 کنیم.انتخاب می بندی صحیح راقالب

#VALUE 
در فرمول ریاضی وارد شده بجای مقادیر عددی از 

 مقادیر متنی استفاده شده است.

های مورد استفاده در مقادیر ورودی و سلول

 کنیم.فرمول را کنترل می

#DIV/0 

 

 

تقسیم بر صفر تعریف نشده است و وقتی که یک عدد 

 .دهدبر صفر تقسیم شده باشد این خطا رخ می

های مورد استفاده در فرمول را مقادیر و سلول

کنیم تا تقسیم بر صفر نشوند.خصوصاً بررسی می

ایم که خالی اگر در فرمول سلولی را استفاده کرده

 باشد.

#NAME 

 

 Excelنام یا برچسبی در فرمول استفاده شده که 

تواند آن را تشخیص دهد. مثالً ممکن است عبارتی نمی

دن در بین عالئم در فرمول استفاده کرده را بدون قراردا

باشیم یا نام سلول یا متغیری را که حذف شده است 

استفاده کرده باشیم یا حتی نام آنها را غلط تایپ کرده 

 باشیم.

های مورد استفاده در فرمول نام متغیرها و برچسب

 کنیم.و نحوه استفاده آنها را کنترل می

#N/A 

دسترس تابع یا فرمول نباشد وقتی که یک مقدار در 

های مورد استفاده در فرمول افتد. مثالً دادهاتفاق می

 های مربوطه وجود ندارند.غلط است یا هنوز در سلول

های مورد استفاده در فرمول را مقادیر و سلول

 کنیم.بررسی می

#REF! 
وقتی که سلول ارجاع شده وجود نداشته باشد اتفاق 

 افتد.می

-ورد اشاره در فرمول را بررسی میهای مسلول

 کنیم تا حذف نشده باشند و وجود داشته باشند.

#NUM! 
وقتی که یک پارامتر نادرست در توابع و فرمول استفاده 

 افتد.کنیم اتفاق می

مقادیر و پارامترهای مورد استفاده در فرمول و 

 کنیم.توابع را بررسی می

#NULL! 

اشتراک دو آدرس وقتی که در یک فرمول از آدرس 

استفاده کرده باشیم که این اشتراک وجود نداشته باشد 

 افتد.اتفاق می

پارامترها و نحوه استفاده صحیح آنها را در فرمول 

 کنیم.بررسی می
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 Microsoft Accessافزار های قابل تعریف برای فیلدها در نرمانواع داده 43نکته شماره 

 

 فیلداندازه  کاربرد نوع داده

 

Text 

 

برای ذخیره متن یا ترکیب متن و عدد مناسب است. فیلدهای عددی که نیاز به محاسبات 

توانند در این نوع داده ذخیره شوند. حداکثر طول نداشته باشند )مانند شماره تلفن( نیز می

 کاراکتر است. 255این نوع داده 

 تا 1بین 

255 

 بایت

Memo 

است، با این تفاوت که از نظر طول فیلد محدودیتی ندارد و اندازه این داده نیز از نوع متنی 

های توضیحی، شرح و آن برای رکوردهای یک جدول متفاوت است. برای ذخیره داده

 کنیم.نکات از این نوع داده استفاده می

 تا 1بین 

65535 

 کاراکتر

Number 
رود و با شود بکار میمیهای عددی که محاسبات ریاضی بر روی آنها انجام برای داده

 توجه به کاربرد و اندازه آن انواع مختلفی دارد.

 تا 1بین 

 بایت 12

Date/Time بایت 8 رود بصورتی که امکان مقایسه آنها وجود دارد.برای درج تاریخ و ساعت به کار می 

Currency 

این گزینه  شود. با استفاده ازبندی میعددی است که براساس پول رایج کشورها قالب

رقم در سمت چپ نقطه اعشاری و تا چهار رقم در سمت راست  15توان عددی را تا می

 آن وارد کرد.

 بایت 8

AutoNumber 
یابد، برای هر رکورد عدد منحصر بفردی را که بصورت صعودی یک واحد افزایش می

 کند.درج می
 بایت 4

YES/NO 

رود که پاسخ آن بصورت مثبت و منفی است. در این فیلد فقط برای ایجاد فیلدی بکار می

قرار  روشن / خاموش –درست / غلط  –بله / خیر یکی از دو حالت تعیین شده 

 گیرد.می

 بیت 1

OLE 
شود. همچنین برای درج و دسترسی به اشیاء برای قرار دادن تصویر از این فیلد استفاده می

 شود.میافزارهای دیگر، استفاده از نرم

 تا یک

 گیگابایت

Look Up 

Wizard 

تواند مقادیر کند که کاربر با استفاده از آن میفیلدی شامل اقالم مختلف را ایجاد می

 شدنی انتخاب کند.مختلف را از فهرستی باز
 اندازه متغیر
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 (Field Propertiesمهمترین خواص فیلدها ) 44نکته شماره 

 

 توضیحات خاصیت

Field Size 

 )اندازه فیلد(
 کند.حداکثر تعداد کاراکترهای فیلد را تعیین می

Format 
 )قالب بندی(

کند. این بندی محتوای فیلد مانند بکارگیری حروف کوچک و بزرگ، فرمت اعداد و ... را تعیین میقالب

ای دارد مقادیر از پیش تعریف شدهDate/Time و Number، نظیرخاصیت برای بعضی از انواع داده

 که از لیست باز شدنی قابل انتخاب است.

Input Mask 
 )پوشش ورودی(

توان تعیین کرد که کند. مثالً برای شماره پالک خودرو میها تعیین میوی خاصی را برای ورود دادهگال

برای گرفتن  ##L###دو کاراکتر اول عدد باشد کاراکتر بعدی حرف و سه کاراکتر بعد عدد باشد. )

 نشانه حرف است( Lنشانه عدد و  #که  12ب  345

Caption 
 )عنوان(

شود. در غیر اگر در این خاصیت نامی را بنویسیم، به عنوان برچسب در هنگام ساختن فرم نمایش داده می

انتخاب کنیم ”L Name“توانیم نام فیلد را شود. مثالً میاینصورت از نام فیلد به عنوان برچسب استفاده می

قرار دهیم. در اینصورت در هنگام ساخت فرم یا گزارش، نام  "نام خانوادگی "آن را  Captionو 

 شود.خانوادگی نمایش داده می

Default Value 
 فرض()مقدار پیش

گیرد. در جاهایی کاربرد دارد که اگر کاربر مقدار تعیین شده را بصورت پیش فرض برای فیلد در نظر می

 فرضی داشته باشد.نکرد، فیلد مقدار پیشای را وارد داده

Validation Role 
 )قانون صحت(

های معتبر در فیلد وارد شود. مثالً برای فیلد سال تولد عبارت ها، تا فقط دادهتعیین قانونی برای ورود داده

(> 𝟏𝟑𝟎𝟎 𝐀𝐧𝐝 <  کند.را قبول می 1390تا  1300( فقط سال  𝟏𝟑𝟗𝟎

Validation Text 
 تن صحت()م

شود. مثالً نقض شود، این پیغام نمایش داده می Validation Roleها اگر قانون در هنگام ورود داده

وارد شده باشد، پیغام  1300یا کوچکتر از  1390اگر هنگام ورود داده در فیلد سال تولد، عددی بزرگتر از 

 را نمایش دهد. "سال تولد اشتباه است "

Required 
 بودن()الزامی 

 باشد یعنی کاربر باید این فیلد را وارد کند. Yesاگر مقدار آن 

Allow zero Length 
 )مجوز طول صفر(

 تواند در فیلد قرار گیرد یا خیر.ای به طول صفر میتعیین کننده آن است که آیا رشته

Indexed 
 )ایندکس شده(

 جستجو بر روی فیلد باال باشد.شود تا سرعت برای ایجاد ایندکس بر روی فیلد استفاده می

Decimal Places 
 )مکان نقطه اعشار(

 کند.در فیلدهای عددی، تعداد ارقام بعد از اعشار را تعیین می

Precision 
 )دقت اعشار(

، تعیین کننده تعداد کل ارقامی که در سمت چپ و راست نقطه اعشار Decimalدر فیلد عددی از نوع 

 رقم( 28تا  1 توان ذخیره نمود. )ازمی

Scale )در فیلد عددی از نوع  )مقیاسDecimalتواند ذخیره شود.، تعداد ارقامی که بعد از نقطه اعشار می 
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 Table Toolsاز سربرگ وابسته  Layoutو   Designکاربرد مهمترین دکمه های سربرگ  45نکته شماره 

 

 وظیفه آیکن دکمه

Eraser 

 

 رود.دلخواه جدول به کار میهای برای پاک کردن قسمت

Draw 

Table 
 

 ابزاری برای ترسیم خطوط جدول است.

Pen Color  
 رود.برای انتخاب رنگ ترسیم خطوط جدول به کار می

Line 

Weight  
 رود.برای انتخاب ضخامت خطوط جدول به کار می

Line Style  
 کند.نوع سبک خطوط جدول را تعیین می

Borders  
 شود.تعیین خصوصیات کادرهای جدول استفاده می برای

Shading  
 شود.برای تعیین رنگ پس زمینه جدول استفاده می

Table Style 

 

با کلیک بر روی هر سبک، کلیه خصوصیات جدول مطابق سبک 

 کند.انتخاب شده، تغییر می

Table Style 

Options 
 

، بر روی Table Styleتعیین تاثیر سبک انتخاب شده از قسمت 

 های مختلف جدول.قسمت

Select 

Menu  
با کلیک این دکمه منویی باز می شود که می توانیم یک سلول، یک 

 سطر، یک ستون یا کل جدول را انتخاب کنیم.

Delete 

Menu 
 

با کلیک این دکمه منویی باز می شود که می توانیم یک سلول، یک 

 یم.سطر، یک ستون یا کل جدول را حذف کن

Insert 

Above 
 

 کند.سطر خالی در باالی سطر فعلی جدول درج می

Insert 

Below 
 

 کند.سطر خالی در پایین سطر فعلی جدول درج می

Insert Left 

 

 کند.ستون خالی در سمت چپ ستون فعلی درج می

Insert 

Right 
 

 کند.ستون خالی در سمت راست ستون فعلی درج می
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Merge 

Cells 
 

 کند.دو یا چند سلول را با یکدیگر ادغام می

Split Cells 

 

 کند.یک سلول را به دو یا چند سلول مجزا تقسیم می

Split Table 

 

 کند.یک جدول را به دو جدول مجزا تقسیم می

 

 ای و آموزش اینترنتیآموزش رایانه 46نکته شماره 

 ایآموزش رایانه

(، لفظی است که بر نرم افزارهای طراحی شده برای آموزش کاربران داللت CBTیا   (Computer Based Trainingای آموزش رایانه

 دارد و این یک راه حل عالی و بسیار ارزان برای آموزش است.

 آموزش اینترنتی

شود و لذا الزم اینترنت ارائه میها از طریق است ولی آموزش CBTبسیار شبیه به   (WBTیا  (Web Based trainingآموزش اینترنتی 

 ها از رایانه استفاده کنید.هنت ها یا کتابخانتوانید از طریق مراکز عمومی مثل کافینیست حتما یک رایانه شخصی داشته باشید و می

 

 برای استفاده از اینترنت به چه چیزهایی نیاز داریم؟ 47نکته شماره 

کنید تمام تنظیمات الزم به های خاص ایمیل نیاز دارید. اگر تلفن خاص را استفاده میمثل رایانه یا تلفن ایبرای ارسال و دریافت ایمیل بوسیله

ستفاده می ست. اگر از رایانه ا سرویس دهنده اینترنت سادگی از روی راهنمای آن قابل انجام ا نیاز دارید.  (ISP)کنید، به یک مودم و یک 

ISP  یعنیInternet Service Provider افزار تان به اینترنت وصــل شــوید. شــما یک نرمســازند تا از طریق رایانهو آنها شــما را قادر می

 هم احتیاج خواهید داشت. Outlook Expressیا  Microsoft Outlookکاربردی ایمیل مثل 

توانید به سایر افراد استفاده از ایمیل داخلی شما میکنند که کمی با ایمیل معمولی فرق دارند با های داخلی استفاده میبعضی شرکتها از ایمیل

 کنید.ها نیاز ندارید و در عوض از شبکه کامپیوتری شرکت استفاده میدر سطح سازمان ایمیل بفرستید و به مودم برای ارسال این ایمیل

e-mail  ترین آنها سرعت آن است. وقتی چند فایده دارد که اصلیe-mail  رسد. قریب ابالفاصله به دست گیرنده میت ،ارسال می شودe-

mail   خیلی ارزان است وهزینه آن بستگی به حجم و ضمائم آن دارد و اگر در قرارداد شما با موسسهISP  قید شده باشد شاید حتی  رایگان

ست که گیرنده رایانه شد . الزم نی شنبا ستگان و آ شد. پس برای ارتباط ب صل به اینترنت با شن یا و شور هم خیلی خوب اش رو ایان خارج از ک

شما می توانید  ست.  ضی تلفن ها و تلویزیون ها  هم قادر به دریافت  e-mailا ستید . بع ستند به آنها بفر  e-mailرا در حالیکه آنها خواب ه

 هستند و در این شرایط گیرندگان حتی به رایانه هم نیاز نخواهند داشت.
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 ویروسهای رایانه ای چه هستند؟

ای در رایانه شما بوجود آورد. مثالً یک ویروس نویس نوشته شده تا اشکاالت آزار دهندهای است که توسط یک برنامهویروس تکه برنامه

 ممکن است تمام مطالب روی رایانه شما را پاک کند.

را آلوده کند. این راهها شامل شبکه ها، دیسکت ها، پیامهای پست الکترونیک و یک ویروس ممکن است از راههای مختلفی رایانه شما 

دانید که دستگاه آلوده شده یا نه، انواع زیادی از ویروسها وجود دارد. بعضی دریافت فایل از اینترنت باشد. بدترین چیز، آن است که شما نمی

دیگر فقط ممکن است سبب رفتار غیر عادی رایانه شوند و پیام روی صفحه  توانند سبب تخریب کامل فایلها شوند، در حالی که برخیمی

 کنند.نمایش دهند. بخش بزرگی از ویروسها فقط خود را در محلهای مختلف رایانه کپی کرده و به این ترتیب فضای دیسک را اشغال می

خودش را به فایلهای پر مصرف مثل فایلهای اجرایی کند و بعد ذخیره می   command.comیک ویروس همراه، خودش را در داخل فایل

(exe( یا فایلهای ).batتغییر نام می ).دهد 

ذخیره کرده و با هر بار اجرای این فایلها خودش را تکثیر    com  .bat , .exe.  یک ویروس اجرا شونده، خودش را در داخل فایلهای

 کند. می

 تواند فایلهای روی رایانه را تغییر داده یا حذف کند.کنند. این ویروس میرا آلوده می  Excelو   Wordفایلهای   Macroویروس های   

یک ویروس غیر ساکن، خودش را در فایهای اجرایی قرار می دهد، و وقتی فایل اجرا شد، فعال می شود. ولی ویروس ساکن در حافظه، 

د الزم نیست کاربر برنامه اجرایی خاصی را اجرا کند راورا آلوده میکند. در این م مشخص خودش را در حافظه قرار می دهد مستقیماً فایلهای

 تا بقیه فایلها آلوده شوند.

ویروسهای جایگزین شونده خودشان را بجای بخشی از یک فایل، در فایل می نویسند و به این ترتیب آن فایل مخدوش، غیر قابل استفاده و 

 شود.غیر قابل اصالح می

ی چند شکلی قادرند که برنامه خود را مرتباً تغییر دهند و شکلهای مختلفی از خود بوجود آورند . این خاصیت شناسایی آنها را مشکل ویروسها

 کند. تر می

شده کنند که گوئی چیزی عوض نتوانند ردپای خود را از بین ببرند. مثالً وقتی فایل را آلوده کردند، کاری میهای پنهان شونده، میویروس

 است.

خواهند کاری با رسد که میها پیدا میشوند. آنها معموالً دروغین هستند و به نظر میe-mail ( معموالً در Hoaxهای گول زننده )ویروس

 رایانه بکنند ولی در عمل اتفاقی نمی افتد. 

 Trojan اش شما انجام دهد ولی در زیر پوشش دوستانه ای است که در ظاهر برای تفریح است یا قرار است کار مفیدی برای رایانهبرنامه

 تواند برای فایلهای شما مخرب باشد. می

(  را آلوده یا دستکاری کند و معموالً سبب از دست رفتن Master boat recordنوع دیگری از ویروس می تواند نسخه اصلی راه انداز)

 شود.هم می CDROMامکان کار با 
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Freeware چیست؟ 

Freeware   شود. نرم افزارهایی که لفظی است که برای نامیدن نرم افزارهای رایگان استفاده میFreeware  هستند، باید رایگان باشند و

های پردازها و برنامهواژه ها،هیچ وجهی نباید برای آنها پرداخت شود. سایتهای بی شماری روی اینترنت هستند که نرم افزاهای رایگان مثل بازی

 کنند.کمکی را ارائه می

Shareware   چیست؟ 

Shareware    روز به شما این اجازه داده میشود و بعد از آن  30حالتی است که شما نرم افزاری را قبل از خرید آزمایش میکنید. معموالً تا

توانید اول ببینید آیا نرم افزار دقیقاً همان که روش خوبی است، چون می از شما خواسته میشود که برای ادامه استفاده، ثبت نام کنید. این

 دهد و اگر مفید بود، آن را تهیه کنید.خواهید را انجام میمی
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 ICDLهای هفتگانه بخش چهارم: منابع مطالعاتی پیشنهادی سرفصل مهارت

 

 گردد:می، شامل موارد زیر ICDLگانه های هفتمهارت

 . اینترنت1

 های ترکیبی اینترنت. کلید2

 . شبکه3

 . ویندوز4

 . کلیدهای ترکیبی ویندوز5

 . مایکروسافت ورد6

 . کلیدهای ترکیبی مایکروسافت ورد7

 . کار با مایکروسافت اکسل8

 . مایکروسافت اکسس9

 . مایکروسافت پاورپوینت10

 . کلیدهای ترکیبی مایکروسافت پاورپوینت11

 پست الکترونیک. 12

 . چاپ13

 

 گیرد:دو کتاب در این سرفصل بسیار مورد استفاده قرار می

 ، مهندس سبزعلی گُلیICDLگانه های هفتهای دوجلدی مهارت. کتاب1

 های استخدامی، کاظم زرین. کتاب آمادگی برای آزمون2

 

 

 

 


