
جهت چاپ سریع صفحات کدام گزینه کاربرد دارد؟

Insert Rows above

insert Rows Below

insert Rows Down

insert Rows up

Insert Symbolبرای چه کاری کاربرد دارد؟ 

ابزارهای مربوط به الیه بندی جدول در کدام منو قرار دارد؟

Layoutابزارهای مربوط به الیه بندی جدول در کدام منو قرار دارد؟

openاز کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود استفاده می شود؟

Number Formatاز کدام گزینه برای تعیین نحوه ی نمایش شماره ها استفاده می شود؟

Basic Shapes  قرار دارند؟ Shapeاشکال هندسی پایه در کدام قسمت از ابزار 

draftاگر بخواهید صفحه نمایش به اندازه کل صفحه، نمایش داده شود و سر صفحه و پا صفحه دیده شود، از کدام حالت نمایشی استفاده می کنید؟

اگر بخواهیم کاغذ چاپ به صورت افقی و خوابیده باشد کدام گزینه باید در نظر گرفته شود؟

اگر بخواهیم کاغذ چاپ را به صورت افقی و خوابیده باشد کدام گزینه باید در نظر گرفته شود؟

اگر بخواهیم هنگام طراحی شکل، دایره رسم کنیم، کدام کلید را باید نگه داریم؟

 تغیر اندازه پیدا کند کدام گزینه را باید انتخاب کنیم؟Wordاگر بخواهیم یک جدول را طوری تنظیم کنیم که اندازه ی آن به انداره ی پنجره 

اگر در هنگام حذف یک سل بخواهیم سطر شامل شونده آن خانه را حذف کنیم چه گزینه ای باید انتخاب شود؟

اگر یک نوشته را بخواهید به صورت خودکار اصالح کنید کدام گزینه کاربرد دارد؟

اگر یک نوشته را بخواهید به صورت خودکار اصالح کنید کدام گزینه کاربرد دارد؟

gridlines سبب نمایش خطوط شبکه می شود؟viewانتخاب کدام گزینه در منوی 



align centerانتخاب کدام گزینه سبب می شود تا متن از هر دو جهت عمودی و افقی در وسط سلول قرار گیرد؟

انتخاب کدام گزینه سبب می شود کلمه ی خطادار به فرهنگ لغات اضافه شود؟

 چند سانتی متر می باشد؟ Tabاندازه پیش فرض 

 چند سانتی متر است؟Tabاندازه پیش فرض 

1.27 چند سانتی متر است؟tabاندازه پیش فرض 

 چگونه است؟Symbolایجاد کلید میانبر برای یک 

Format Printerبا استفاده از کدام ابزار میی توان قالب بندی یک متن را روی متن دیگر کپی کرد؟

با استفاده از کدام کلید حروف بعد از مکان نما را حذف نمود؟

با استفاده از کدام گزینه می توان اشکال را به صورت افقی قرینه کرد؟

Flip Hortzontalبا استفاده از کدام گزینه می توان اشکال را به صورت افقی قرینه کرد؟

picture shapeبا استفاده از کدام گزینه می توان با تصویر دلخواه شکلی جدید ساخت؟

با استفاده از کدام گزینه می توان تصاویر استاندارد را وارد سند نمود؟

select rowبا استفاده از کدام گزینه می توان سطری را که در مکان نما در آن قرار دارد انتخاب نمود؟

Replace Allبا استفاده از کدام گزینه می توان عمل جایگزینی را به صورت یکجا بر روی کلیه ی کلمات متن انجام  داد؟

Ctrl+D را باز کرد؟Fontبا استفاده از کدام گزینه می توان کادر محاوره ای 

با استفاده از کدام گزینه می توان یک صفحه ی جدید با طرح خاص ایجاد کرد؟

Cover Pageبا استفاده از کدام گزینه می توان یک صفحه ی جدید با طرح خاص ایجاد کرد؟ 

runبا استفاده از کدام گزینه می توان یک ماکرو را اجرا کرد؟

با اضافه کردن یک کلمه به فرهنگ لغات و استفاده از آن با فشردن کدام کلید کلمه به صورت خودکار اصالح می شود؟

in frount of text تصویر روی نوشته ها قرار می گیرد؟text wrappingبا انتخاب کدام گزینه از 



Continuousبا انتخاب کدام گزینه بخش جدید در خط بعدی در صفحه جاری ایجاد خواهد شد؟

با انتخاب کدام گزینه جدول پویا شده و عرض و ارتفاع جدول با محتویات داخل آن تغیر می کند؟

با انتخاب کدام گزینه جدول پویا شده و عرض و ارتفاع جدول با محتویات داخل آن تغییر می کند؟

AutoFit to Contentبا انتخاب کدام گزینه جدول پویا شده و عرض و ارتفاع جدول با محتویات داخل آن تغییر می کند؟

با انتخاب کدام گزینه چاپ صفحات را می توان به صورت مجموعه ای انجام داد؟

Narrowبا انتخاب کدام گزینه حاشیه معمولی باریک برای سند در نظر گرفته می شود؟

Find whole wornd onlyبا انتخاب کدام گزینه در هنگام جستجو عبارت مورد جستجو را به عنوان یک کلمه مستقل جستجو می کند؟

با انتخاب کدام گزینه شکل مورد نظر پشت شکل دیگر قرار خواهد گرفت؟

با انتخاب کدام گزینه شکل مورد نظر و تنظیماتش به عنوان شکل پیش قرض در نظر گرفته می شود؟

restart each pageبا انتخاب کدام گزینه شماره گذاری خطوط در هر صفحه از ابتدا انجام می شود؟

با انتخاب کدام گزینه متن در وسط و چپ خانه قرار می گیرد؟

Align Center Leftبا انتخاب کدام گزینه متن در وسط و چپ خانه قرار می گیرد؟

Lower caseبا انتخاب کدام گزینه می توان تمام نوشته های التین به صورت کوچک نمایش داده می شود؟

با انتخاب کدام گزینه می توان قالب بندی سبک انتخاب شده را پاک نمود؟

 Clear Formattingبا انتخاب کدام گزینه می توان قالب بندی سبک انتخاب شده را پاک نمود؟

show quick----access below theribbon منتقل کرد؟راست کلیک روی نوار ریبونribbonبا انتخاب کدام گزینه می توان نوار دسترسی سریع را به پاین نوار 

Gradientبا انتخاب کدام گزینه می توان یک طیف را روی پس زمینه صفحه قرار دارد؟

minimize ribbon به حداقل می رسد؟ribbonبا انتخاب کدام گزینه نوار 

با فشردن کدام دکمه در زمان طراحی شکل، شکل از دو طرف باز می شود؟

Endبا فشردن کدام دکمه مکان نما به انتهای سطر منتقل می شود؟



Homeبا فشردن کدام دکمه می توان به ابتدای سطر جاری رفت؟ 

deleteبا فشردن کدام کلید محتویات جدول پاک می شود؟

Ctrl+Homeبا فشردن کدام کلیدها می توان به ابتدای سند رفت؟

با کدام کلید میانبر می توان بدون پایان یافتن یک ستون وارد ستون بعدی شد؟

با کلیک بر روی کدام گزینه متن در باال و سمت راست خانه در جدول قرار می گیرد؟

Align Top Rightبا کلیک بر روی کدام گزینه متن در باال و سمت راست خانه در جدول قرار می گیرد؟ 

Subscriptبا نتخاب کدام گزینه می توان متن را به صورت اندیس پایین نمایش داد؟

با نگه داشتن کدام کلید و دابل کلید کردن در خانه ی خالی جدول انتخاب می شود؟

Altبا نگه داشتن کدام کلید و دابل کلید کردن در خانه ی خالی جدول انتخاب می شود؟

Ctrlبا نگه داشتن کدام گزینه از صفحه کلید می توان لینگ های داخلی را باز نمود؟ 

برای ادغام خانه های جدول از کدام گزینه باید استفاده کرد؟

برای ادغام خانه های جدول از کدام گزینه باید استفاده کرد؟

Increase Indentبرای افزایش تورفتگی کدام گزینه کاربرد دارد؟

shiftبرای انتخاب فایل های پراکنده از کدام کلید استفاده می شود؟

برای انتخاب نقطه جاری مکان نما تا ابتدای سطر از کدام کلید ها می توان استفاده نمود؟

برای ایجاد پیوند بین فایل ها و آدرس های اینترنتی از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟

Ctrl+ Shift+ Dبرای ایجاد دابل زیر خط از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟

برای ایجاد سبک از کدام گزینه باید استفاده کرد؟

برای ایجاد سبک از کدام گزینه باید استفاده کرد؟ 

برای ایجاد سبک های عادی از کدام گزینه باید استفاده کرد؟



برای ایجاد سبک های عادی از کدام گزینه باید استفاده کرد؟

برای ایجاد شماره ی صفحه در نقطه مورد نظر کدام گزینه استفاده  می شود؟

space barبرای ایجاد فاصله خالی در متن کدام کلید مناسب است؟
برای ایجاد فاصله ی معین در خانه های جدول از کدام کلید استفاده می شود؟

برای ایجاد کادر متنی یا جعبه ی متن از کدام ابزار می توان استفاده کرد؟

Textboxبرای ایجاد کادر متنی یا جعبه ی متن از کدام ابزار می توان استفاده کرد؟

new از کدام دستور استفاده می کنید؟wordبرای ایجاد یک سند جدید در 

برای ایجاد یک عالمت در نوشته و برای پیدا کردن راحت آن قسمت از متن، کدام گزینه کاربرد دارد؟

 شرح مختصر یک کلمه را به صورت پاورقی بزنیم از کدام گزینه باید استفاده کرد؟Wordبرای اینکه بتوانیم در 

Highlight All استفاده می شود؟Find and Replaceبرای اینکه کلیه موارد یافت شده با رنگیی دیگر مشخص شود از کدام گزینه در پنجره ی 

shift + tabبرای برگشت به سلول قبلی در جدول کدام کلید کاربرد دارد؟

escبرای بستن کادر محاوره ای از کدام کلید استفاده می شود؟

برای بستن یک سند از کدام کلید میانبر می توان استفاده نمود؟

 مورد نظر از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟Tabبرای پاک کردن 

برای پاک کردن سبک و خطوط جدول از کدام ابزار می توان استفاده کرد؟

Clearبرای پاک کردن سبک و خطوط جدول از کدام ابزار می توان استفاده کرد؟

home-- font--- hidenبرای پنهان ساختن متن کدام مسیر صحیح است؟

f,jبرای تایپ  سریع، برآمدگی های کوچک روی صفحه کلید بر روی کدام کلیدها قرار دارند؟

ب . برای تایپ سریع برآمدگی های کوچک روی صفحه کلید بر روی کدام کلیدها قرار دارند؟ ت 

alt + shiftبرای تایپ فارسی در یک سند از چه کلیدهایی استفاده می کنید؟



tab مناسب است؟  راست tabبرای تایپ کردن پرسش های چهار گزینه ای کدام 

 استفاده می کنیم؟Change Caseبرای تبدیل حروف بزرگ به کوچک و بالعکس از کدام گزینه ی 

 استفاده می کنیم؟ Change Caseبرای تبدیل حروف بزرگ به کوچک و بالعکس از کدام گزینه ی 

برای تراز کردن متن از دو طرف کدام گزینه کاربرد دارد؟

برای تراز کردن متن از دو طرف کدام گزینه کاربرد دارد؟

Startat از کدام گزینه استفاده می شود؟Page Number Formatبرای تعیین شروع شماره گذاری صفحات از یک عدد خاص در پنجره ی 

Singleبرای تعیین فاصله ی معمولی بین خطوط از کدام گزینه استفاده می شود؟

برای تغییر جهت نمایش متن در خانه های جدول کدام گزینه کاربرد دارد؟

برای تغییر جهت نمایش متن در خانه های جدول کدام گزینه کاربرد دارد؟

برای تغییر جهت نمایش متن در خانه های جدول کدام گزینه کاربرد دارد؟

shape outline از کدام گزینه استفاده می شود؟formatبرای تغییر رنگ و ضخامت خطوط اطراف شکل در منوی 

 از کدام گزینه ی منوی کلیک راست باید استفاده کرد؟Pictureبرای تغییر یک تصویردر ابزار

Format Shapeبرای تنظیم خصوصیات جعبه متن از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

برای چاپ پاکت نامه از کدام گزینه استفاده می شود؟

Current Recordبرای چاپ رکورد جاری در یک ترکیب پستی کدام گزینه باید انتخاب شود؟

even page استفاده می شود؟printبرای چاپ صفحات زوج از کدام گزینه در کادر 

برای چسباندن همه اطالعات موجود در حافظه موقت به نقطه جاری از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

Paste Allبرای چسباندن همه اطالعات موجود در حافظه موقت به نقطه جاری از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

clear all ها از کدام دکمه استفاده می شود؟ tabبرای حذف تمام 

Backspaceبرای حذف حروف قبل مکان نما از کدام گزینه استفاده می شود؟



برای حذف کلید مییانبر یک سبک از کدام گزینه استفاده می شود؟

برای حذف یک موجودیت در مراحل ایجاد ترکیب پستی از کدام گزینه استفاده می شود؟

برای حذف یک موجودیت در مراحل ایجاد یک ترکیب پستی از کدام گزینه استفاده می شود؟

Altبرای داشتن انتخاب آزاد کدام کلید را هنگام انتخاب باید پایین نگه داشت؟

برای درج سطر یا سطرها در پایین سطر جاری کدام گزینه کاربرد دارد؟

Insert Rows Belowبرای درج سطر یا سطرها در پایین سطر جاری کدام گزینه کاربرد دارد؟

 از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟ Wordبرای درج یک صفحه گسترده در صفحه سند 

 Excel Spreadsheet  از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟Wordبرای درج یک صفحه گسترده در صفحه سند 

برای ذخیره سازی مجدد یک فایل کدام گزینه مناسب است؟

word template  انتخاب کنیم؟save as typeبرای ذخیره یک فایل به صورت الگو کدام گزینه را باید از قسمت 

استفاده کنیم؟............................. برای رسیدن به بیشترین میزان کنتراست باید از مکمل های 

برای رمزگذاری فایل در هنگام ذخیره سازی کدام گزینه باید انتخاب شود؟

General Optionبرای رمزگذاری فایل در هنگام ذخیره سازی کدام گزینه باید انتخاب شود؟

Arrangeبرای ساخت دادن و مرتب کردن اشکال کدام پانل کاربرد دارد؟

text wrappingبرای شکستگی در اطراف یک تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟

word countاز کدام دستور استفاده می شود؟..... برای شمارش حروف، کلمات، خطوط و 

برای فقط خواندنی کردن یک فایل از کدام گزینه استفاده می شود؟

Page marginsبرای قرار دادن شماره صفحه در حاشیه کاغذ یا اطراف آن کدام گزینه کاربرد دارد؟

برای لغو آخرین عمل از کدام فرمان استفاده می کنیم؟

Go Toبرای مراجعه به مکانی از صفحه جاری یا رفتن به صفحه ای دیگر از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟



بعد از خارج کردن اشکال از حالت گروه بندی کدام گزینه برای بازگشتن به حالت گروه بندی می باشد؟

 چه می باشد؟Word2013پسوند فایل های 

.docx چه می باشد؟ Word2013پسوند فایل های 

پنجره تنظیم خصوصیات صفحه چه نام دارد؟

تب مربوط به اعداد کدام گزینه است؟

shift cells leftجهت اضافه کردن یک سلول و انتقال سلول های دیگر به سمت چپ کدام گزینه کاربرد دارد؟

Blank Document، کدام زیر گزینه را باید انتخاب کرد؟Newجهت ایجاد سند در گزینه ی 

جهت ایجاد فهرست و نامه نگاری هم زمان برای چند نفر کدام گزینه کاربرد دارد؟

جهت ایجاد فهرست و نامه نگاری هم زمان برای چند نفر کدام گزینه کاربرد دارد؟

Exactlyجهت تعیین فاصله ی بین خطوط به صورت دقیق با یک عدد از کدام گزینه استفاده می شود؟

set از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟ tabجهت تنظیم 

Remove Watermark کدام گزینه کاربرد دارد؟Watermarkجهت حذف 

Patternجهت درج هاشور و الگو روی پس زمینه از کدام گزینه استفاده می شود؟

web layout طراحی کنید بهتر است از کدام حالت برای نمایش سند استفاده کنید؟ wordچنانچه بخواهید صفحه وبی را با استفاده از 

save auto recover information every، در کدام قسمت می توان زمان ذخیره سازی خودکار سند را تغییر داد؟optionدر پنجره 

 برای انتخاب صفحات چندگانه در یک نما به صورت مربعی، از کدام گزینه استفاده می شود؟Zoomدر پنجره 

Many Pages برای انتخاب صفحات چندگانه در یک نما به صورت مربعی، از کدام گزینه استفاده می شود؟Zoomدر پنجره 

Small Caps با انتخاب کدام گزینه حروف انگلیسی بزرگ نمایشش داده می شوند و حرف اول از لحاظ گرافیکی بزرگتر می شود؟Fontدر پنجره ی 

Gutter کدام گزینه جهت تعیین شرازه است؟Page Setupدر پنجره ی 

Block Arrowsدر ترسیم اشکال کدام قسمت مربوط به اشاره گرهای بلوکی است؟



در تنظیمات چاپ، در کدام قسمت می توان محدوده ی چاپ را مشخص کرد؟

در تنظیمات چاپ، در کدام قسمت می توان محدوده ی چاپ را مشخص کرد؟

Pattern در کدام قسمت می توان الگوهای هاشور گذاری را انتخاب کرد؟Shadingدر زبانه ی 

backspaceدر صورت انتخاب کل جدول کدام گزینه سبب حذف جدول می شود؟

در کدام حالت از نمایش سند، نمی توان چیزی تایپ کرد و قابل ویرایش نمی باشد؟

Read Modeدر کدام حالت از نمایش سند، نمی توان چیزی تایپ کرد و قابل ویرایش نمی باشد؟

؟  سند به همان صورتی که چاپ می شود به نمایش در می آید ...............................print layoutدر نمای 

Ignoreدر هنگام تایپ کلمه اشتباه انتخاب کدام گزینه سبب لغو خطای جاریی می شود؟

در هنگام جستجو در سند انتخاب کدام گزینه فقط کلماتی را پیدا می کند که پیشوندشان معادل کلمه جستجو است؟

fixed column widthدر هنگام درج جدول با استفاده از کدام گزینه می توان مقدار ثابتی را برای عرض ستون های جدول در نظر گرفت؟

Locationدر هنگام ساختن عالمت مخفی، انتخاب کدام گزینه مارک ها را بر اساس جایگاه مرتب می کند؟

Labelقسمتی از نامه که مانند یک تمبر عمل می کند چه نام دارد؟

کدام ابزار برای عالمت گذاری پاراگراف ها به صورت خودکار استفاده می شود؟

 برای تنظیمات زبان های راست به چپ استفاده می شود؟Font مربوط به پنجره Fontکدام بخش از زبانه های 

Text Effectsکدام زبانه جهت ایجاد جلوه های ویژه به متن کاربرد دارد؟

کدام سبک نگارش نوشته را ضخیم و کج میکند؟

closeکدام فرمان زیر باعث بسته شدن یک پنجره باز می شود؟

کدام قسمت نرافزار برای نمایش وضعیت های خاص کاری مورد استفاده قرار می گیرد؟

Status Barکدام قسمت نرافزار برای نمایش وضعیت های خاص کاری مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

Page Upکدام کلید مکان نما را به صفحه قبل منتقل می کند؟



کدام گزینه از مزایای استفاده از ماکروها نمی باشد؟تصحیح خودکار غلط امالیی

کدام گزینه برای ایجاد سبک های عنوان می باشد؟

کدام گزینه برای جداسازی اشکال گروه بندی شده می باشد؟

کدام گزینه برای جداسازی اشکال گروه بندی شده می باشد؟

Ungroupکدام گزینه برای جداسازی اشکال گروه بندی شده می باشد؟

Closeکدام گزینه برای خارج شدن از سر صفحه و یا صفحه کاربرد دارد؟ 

کدام گزینه برایی ایجاد سبک های عنوان می باشد؟

کدام گزینه جهت انتخاب یک ستون از جدول است؟

Select Columnکدام گزینه جهت انتخاب یک ستون از جدول است؟

کدام گزینه جهت درج پا صفحه می باشد؟

word artکدام گزینه جهت درج متن های هنری کاربرد دارد؟

blank pageکدام گزینه جهت درج یک صفح خالی کاربرد دارد؟

shift cells rghtکدام گزینه سبب حذف خانه ی جاری شده و باقی خانه ها را به سمت راست حرکت می دهد؟

flip verticalکدام گزینه سبب قرینه عمودی شکل می شود؟

کدام گزینه سبب می شود تا یک خانه به جدول اضافه شود و بقیه ی خانه ها به پایین حرکت کنند؟

کدام گزینه سبب می شود که شکل مورد نظر جلو ا مقابل دو شکل دیگر قرار بگیرد؟

Italikکدام گزینه سبب می شود متن به صورت کج و مورب نمایش داده شود؟

distribute columnکدام گزینه عرض ستون های جدول را همسان میکند؟

  چیست؟  شماره بندیtabکدام گزینه کاربرد 

insert column to the leftکدام گزینه یک ستون در سمت چپ ستون جاری اضافه می کند؟



Outlineکدام گزیینه اطالعات را به صورت برون خطی نمایش می دهد؟

کدام مورد برای تبدیل جدول به متن و برعکس می باشد؟

کدام نوع تب داده ها را از سمت راست تراز می کند؟

کدام نوع تب داده ها را از سمت راست تراز می کند؟

 استفاده می شود؟  Word های زیر برای درج گزینه ها در  Ribbonکدام یک از 

wordکدام یک از برنامه های زیر جز واژه پردازها محسوب می شود؟

 وجود دارد؟ Wordکدام یک از قابلیت های زیر در 

 برای انتخاب، چه می باشد؟Select Allکلد میانبر گزینه

 برابر کردن فاصله ی بین خطوط پاراگراف چیست؟1.5کلید میانبر 

Ctrl+ Insert کدام گزینه است؟Copyکلید میانبر 

 چه می باشد؟Endnotکلید میانبر 

 برای انتخاب، می باشد؟Select Allکلید میانبر 

کلید میانبر برای باز کردن فایل موجود کدام گزینه می باشد؟

کلید میانبر برای باز کردن فایل موجود کدام گزینه می باشد؟

کلید میانبر برای ذخیره سازی مجدد فایل کدام گزینه می باشد؟

F12کلید میانبر برای ذخیره سازی مجدد فایل کدام گزینه می باشد؟ 

Ctrl+Eکلید میانبر تراز بندی وسط متن کدام گزینه است؟

کلید میانبر تغییر ساختار تایپ چه می باشد؟

کلید میانبر تغییر ساختار تایپ چه می باشد؟

alt+ctrl+fکلید میانبر جهت درج پاورقی کدام گزینه است؟



ctrl+uکلید میانبر جهت زیر خط دار کردن متن کدام گزینه است؟

Ctrl+Sکلید میانبر سند ذخیره سازی کدام گزینه است؟

Ctrl+Y چیست؟Redoکلید میانبر گزینه 

کلید میانبر گزینه چاپ چیست؟

 چه می باشد؟Word در Newکلید میانبر گزینه ی 

 کدام گزینه می باشد؟ print previewکلید میانبر گزینه ی 

 کدام مورد می باشد؟Replaceکلید میانبر گزینه ی 

کلید میانبر گزینه ی چاپ چیست؟

 کدام گزینه است؟Ribbonکلید میانبر مخفی کردن نوار 

 Ctrl+ F1 کدام گزینه است؟Ribbonکلید میانبر مخفی کردن نوار 

Ctrl+Alt+P کدام گزینه است؟Print Layoutکلید میانبر نمایش 

 می شود؟ Cut به همراه کدام کلید انجام عمل Ctrlکلید

leaderمنظور از خط راهنما چیست؟

 دیده می شود؟نوار عنوانwordنام فایل جاری در کدام بخش از پنجره ی 

نوع خط چین تب در کدام قسمت مشخص می شود؟
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