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  2کارگاه کامپیوتر و جواب امتحان 
msword 

 نرم افزار وورد چه قابلیتهایی دارد .1

قـراردادن   –رسـم جـدول    –قالب بندي مقاالت  -تایپ مقاالت و ویرایش و غلط گیري وتصحیح و ذخیره و چاپ آن
 درست کردن ایندکس و صفحه بندي و فهرست –درج سر صفحه و پا صفحه    -عکس و نمودار در متن 

 چیست save asبا  saveفرق  .2

Save  ذخیره اطالعات در محل پیش فرض با نام مشخص– save As  ذخیره اطالعات در محل جدید با نام جدید 

 بزرگنمایی و بزرگ نمودن نوك یک قلم چیست zoomفرق استفاده از  .3

 نوك قلم در متن  یک کلمه با تغییر اندازه بزرگ نمودن  –اطالعات روي صفحه نمایش در دید کاربر  کل  بزرگنمایی

 چگونه است wordدر جستجو و جایگزینی  .4

  مورد جستجو و مورد جایگزین را مشخص میکنیم   در این دو محل
Home >> Find & replace >>1) Find What    2) Replace With >> Replace all 

 چگونه است wordدر اصالح امالیی نام آیکن  .5

Review >>  Spelling & grammar 

 چگونه است درج سر صفحه و پا صفحه .6

Insret >>  Header & Footer  

 چیستند Word2003و  word2007پسوند فایل  .7

Word2007 (*.docx)  Word2003 (*.doc) 

 FormatPainter) قالب بندي(  وظیفه برس رنگ .8

  دراگ در پاراگراف هاي دیگر  –و  –شبیه سازي قالب از یک پارگراف با کلیک در برس برنگ زرد 

 MS Excelفصل دوم 

 چیستexcelچه زیر مجموعه هایی دارد و مزایاي  EXCELدر یک فایل  .9

  –و چارت نمودار  worksheetو کاربرگ  sheetگ چندین بر
رسم منحنی و گـراف از   –امکان رسم جداول با محاسبات پیچیده ریاضی و حسابداري  –برنامه و اجرا همزمان است  

    - autofillادامه داده با یک روند خاص –داده ها 
 را بنویسید c2و مشاهده جواب در b2و  a2 نحوه نوشتن ضرب دو سلول .10

se
dig

hia
s2

20
@

ya
ho

o.c
om



 

 2کل ص   2ص 

  چنین مینویسیم c2در سلول 
=a2*b2 

 به چه صورتی است b6و نتیجه در  b5تا  b1نحوه جمع یک ستون از  .11

  چنین مینویسیم b6در سلول 
= sum(b1:b5) 

 اگر محتواي یک سلول بزرگتر از عرض سلول باشد بخشی از محتوا قابل مشاهده نیست چه باید بکنیم .12

  در باال بین دو ستون مربوطه دبل کلیلک میکنیم
13. Autofill  چه کاربردي دارد 

یک روند افـزایش سـه گـامی دارد و      11 -8 – 5ادامه دهیم مثال براي مواردي که بخواهیم یک یک روند در دادها را 
  بخواهیم عینا این روند در چندین سلول زیر آن ادامه یابد از این دستور استفاده میکنیم

ک سـتون مثـل    .14 ن    a1*(a2*b2)=بنویسـیم   Cسـتون   ادرس نسبی چیست آدرس مطلق چیست مثال اگر در یک شیت در ـی و در اـی
و در این سـتون عمـل کپـی و      a$1$*(a2*b2)=بنویسیم  Cستون  ستون عمل کپی و پیست را انجام دهیم و در یک شیت دیگر در 

 .را بنویسیدپیست  فرق این دو عمل   پیست را انجام دهیم

  به تبع آدرس محل جدید تغییر میکند -آدرس نسبی در کپی پیست ها 
=(a2*b2)*a1 <<< copy 
=(a3*b3)*a2 <<< paste 
=(a4*b4)*a3 <<< paste 
 

  به یک آدرس محل ثابت اشاره میکند -در کپی پیست ها  ) $(آدرس مطلق
=(a2*b2)*$a$1  <<< copy 
=(a3*b3)* $a$1 <<< paste 
=(a4*b4)* $a$1 <<< paste 
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