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  2کارگاه کامپیوتر 
 MS Wordفصل اول 

 نرم افزار وورد چه قابلیتهایی دارد .1

 چیست save asبا  saveفرق  .2

بزرگنمایی و بزرگ نمودن نـوك یـک    zoomفرق استفاده از  .3
 قلم چیست

 جستجو و جایگزینی چگونه است .4

 صفحه آرایی چگونه است .5

 اصالح امالیی چگونه است .6

 Table استفاده از جدول .7

 در نوشتار تصویر استفاده از .8

 Portrait - LandScapeتغییر جهت کاغذ  نحوه  .9

 footnoteدرج پاورقی   .10

 Rulerااضافه نمودن خط کش  .11

 Marginکاغذ باال پایین چپ راست تغییر حاشیه سفیدي  .12

 تورفتگی ها .13

 چند ستونی .١٤

 Ctrl+ F Ctrl+D  Ctrl+M کلیدهاي میانبر .١٥
 Ctrl+N  Ctrl+F  Ctrl+D   Ctrl+M               Ctrl+N 

  Ctrl+z       Ctrl+r        Ctrl+I      Ctrl+B  
 Ctrl+Z            Ctrl+V             Ctrl+Y              Ctrl+X 

 

  symboleکاراکتر ویژه  .16
 درج سر صفحه و پا صفحه .17

  A3به  A4تغییر ابعاد کاغذ  .18

 کلید ترکیبی براي سایز قلم   .19

 رفتن به ابتداي فایل  .20

 چیست  Styleچیست استایل Templateالگو  .21

 )چپ چین وسط راست چین تراز (تراز نمودن   .22

 Word2003و  word2007پسوند فایل  .23

 PrintLayoutو  DocumentViewنمایش  .24

 FormatPainter) قالب بندي(  وظیفه برس رنگ  .25

 )چند سطحی(ها یا سر فصل ها رسطشماره گذاري   .26

 پیش نمایش تنظیمات پیش نمایش .27

   Ctrl+Shift+Enterید کل .28

  

  

 MS Excelفصل دوم 

ــل   - 1 ــک فای ــک  EXCELدر ی ــه از   workbookی ــد ک نامن
worksheet   هـر  و نمودار تشکیل شـده وworksheet  از

از تعـداد زیـادي    sheetتشکیل شده هـر   sheetتعدادي 
سطر و ستون و سلول تشکیل شده کـه جهـت نوشـتن    

جهـت محاسـبات ریاضـی و    .. اعداد و کلمات و تاریخ و 
 آمار و حسابداري بعنوان یک بانک اطالعاتی کاربرد دارد

و مشــاهده جــواب در   نحــوه نوشــتن ضــرب دو ســلول - 2
 a2*b3=بدینصورت است  k5سلول

ــا  a2نحــوه جمــع یــک ســتون از   - 3  a7تیجــه در و ن a6ت
 sum(a2:a6)=بدینصورت است 

اگر محتواي یک سـلول بزرگتـر از عـرض سـلول باشـد       - 4
  بخشی از محتوا قابل مشاهده نیست چه باید بکنیم

5 - Autofill   جهت پر نمودن اتوماتیک سلولها با یک نظـم و
  ترتیب کاربرد دارد
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ادرس نسبی چیست آدرس مطلق چیست مـثال اگـر در    - 6
بنویســیم  Cســتون  یــک شــیت در یــک ســتون مثــل 

=(a2*b2)*a1      و در این ستون عمـل کپـی و پیسـت را
بنویسـیم   Cستون  انجام دهیم و در یک شیت دیگر در 

=(a2*b2)*$a$1    و در این ستون عمل کپی و پیسـت را
  .را بنویسیدپیست  فرق این دو عمل   انجام دهیم

و اکسـل   اولجزوه  50تا  44حل تمرین هاي از صفحه  - 7
 PDFکـه بصـورت   جزوه دوم اکسـل   36تا  32از صفحه 

 درسایت میباشد

 

 MS Power Pointفصل سوم 

 تکمیل میشود

   

 OutLookفصل چهارم 

 تکمیل میشود
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