تایپ رایانه ای
ً .1ام ٍ ًام خاًَادگی خَد سا تایپ کٌیذ آى سا تِ صَست تیشُ ٍ هَسب ٍ صیش خط داس دس آٍسیذ
ً .2ام ٍ ًام خاًَادگی خَد سا تایپ کٌیذ سًگ قلن آى سا آتی ٍ سًگ صهیٌِ هتي سا قشهض کٌیذ
ً .3ام ٍ ًام خاًَادگی خَد سا تایپ کٌیذ سًگ قلن آى سا آتی ٍ سًگ صهیٌِ هتي سا قشهض کٌیذ.
 .4دس  1cmخط کص  tabساست تِ چپ ٍ دس  cm۵خط کص  tabساست تِ چپ ٍ دس 10cmخط کص
 tabاعطاسی تعشیف کٌیذ.
ًام ًام خاًَادگی حقَق
حسي سضایی

120.000

حوذ حسیٌی

150.000

 .5یک فایل جذیذ تاص کشدُ کِ یک تشگِ  A4خَاتیذُ تاضذ ٍ جذٍل صیش سا دس داخل آى طشاحی کٌیذ .ایي فایل سا
تِ اسن  test2تش سٍی هیضکاس رخیشُ کٌیذ.
ردیف

نام

نام خانوادگی
محمدی

کد ملی

1

علی

2

جواد رضوی

1234567091

3

مینا کاظمی

0071235491

نام پدر

0205722401
حسین

 .6فایل  test3سا تِ صَست صیش طشاحی کٌیذ ( تا فًَت  tahoma14کاس کٌیذ) .
بو نام خدا
بو نام خدا

این درش آموزش

در آینده ای نسدیک شما احتماال

داده می شود تا

بو ارزش این درش پی می برید.
بتوانید تایپ کنید.

امیدواریم در دوره آموزشی کو در این آموزشگاه
سپری کرده اید موفق و راضی شده باشید و درش
 Word1را خوب آموختو باشید.

 .7پٌج صفحِ  A5دسست کٌیذ کِ دس صفحات صٍج آى کلوِ (( سالم )) ٍ دس صفحات فشد آى کلوِ(( آهَصش ))
ًَضتِ ضَد .توام صفحات ضواسُ گزاسی ضذُ ٍ ضواسُ صفحِ ّا ًیض دس گَضِ سوت چپ تاالی صفحِ قشاس
 1واژه پرداز

تگیشد .کلیِ ایي  5صفحِ سا تِ ًام فایل ( test1.dotالگَ) رخیشُ کٌیذ.
 .8جولِ " ًْضت اطالع سساًی کوتش اص ًْضت سَادآهَصی ًیست ".سا تایپ ٍ دس سِ سطش کپی کٌیذ.

کلوِ ًْضت اًذیس تاال

سطش اٍل
سطش سَم

سطش دٍم

صیش خط داس ( ّش کلوِ جذاگاًِ)

 - Boldآتی -اًذاصُ قلن  -15تَخالی

 .9جذٍل طشاحی ضذُ سا تِ صَست یک الگَ رخیشُ کٌیذ( اتتذا جذٍل سا دس فایل دیگش قشاس دّیذ ٍ آى فایل سا
الگَ رخیشُ کٌیذ) الثتِ صفحِ ایي الگَ داسای حاضیِ سیة تِ اًذاصُ  15تاضذ.

.1
.2
.3

.10

یک فایل دیگش تِ اسن خَدتاى تساصیذ ٍ آى سا تش سٍی هیض کاس قشاس دّیذ .الثتِ دس ایي فایل  3صفحِ

ٍجَد داضتِ تاضذ کِ صفحات فشد آى ضواسُ تاالی صفحِ سوت چپ قشاس تگیشد ٍ صفحات صٍج آى ضواسُ
صفحِ پاییي صفحِ سوت ساست پاییي قشاس تذّیذّ .وچٌیي دس صفحات فشد عٌَاى " آهَصش  "Wordدس
تاالی صفحِ قشاس تگیشد ٍ دس صفحات صٍج ٍاطُ " سالم" دس پاییي صفحِ تکشاس ضَد.
.11

یک سٌذ تا ًام  WordTestدس هسیش فَق ایجاد ًوَدُ  ،صفحِ سا تصَست افقی ٍ پٌْا ٍ استفاع سا

تِ تشتیة  19 ٍ 25ساًتی هتش ٍ فاصلِ سش صفحِ ٍ پاصفحِ سا اص حاضِ کاغذ تِ تشتیة  1 ٍ 1.4ساًتی هتش دس
ًظش تگیشیذ.
.12

یک سٌذ تا ًام  WordTestایجاد ًوَدُ صفحِ اٍل سِ پاساگشاف تا هتي دلخَاُ تایپ ًواییذ تِ

ًحَی کِ دس اتتذای ّش پاساگشاف خَدکاس عثاست  دسج گشدد .
.13

یک سٌذ تا ًام  WordTestایجاد ًوَدُ اًذاصُ هتي پاساگشاف اٍل تشاتش  ، 15سًگص قشهض  ،تصَست

هَسب  ،دس ٍسط کاغز تاضذ ٍ داسای صیش خطی تِ سًگ آتی ٍ تِ ضکل خط چیي (  ) Wordتاضذ.

