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 Option (               دWord Options (ج              Setting (             بProperties (الف
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 ّیچ کذام (                               دایجاد فاصلِ ی هطخص ضذُ ، ایجاد سطش جذیذ (ج

 :کذام کلیذ تشای لغَ عولیاذ کاستشد داسد - 9

         Cancel (                         دQuit (                          جEnter (                      بEsc (الف

 :اتضاس تضسگٌوا یی دس کذام ًَاس لشاس داسد - 10

 ًَاس اسساًذاسد        ( ًَاس لالة تٌذی               د (                    جًَاس ٍضعیر (بًَاس آدسع                 ( الف

 : چِ هی تاضذ word2007خسًَذ فایل ّای - 11

 dot. (                            دdoc. (                         جdotx. (                         بdocx. (الف

 

 سثة هی ضَد کِ سٌذ ضوا تِ صَسذ هذل چاخی ًوایص دادُ هی wordکذام یک اص ًواّای ًوایص دس  - 12

 :ضَد 

      Print Layout (د          Out Line (             جWeb Layout (               بFull screen (الف

 کلیذ هیاًثش زغییش ساخساس زایح چِ هی تاضذ ؟- 13

  ساسر                    Alt (               دCtrl + shift (جچح                     Shift  (               بAlt + shift (الف

  چِ هی تاضذ ؟Font colorکاستشد اتضاس - 14

 زغییش ًَع ًَضسِ( زغییش سثک ًگاسش       د (        جزغییش سًگ ًَضسِ (بزغییش اًذاصُ ی للن           (الف

 کذام سثک ًگاسش ًَضسِ سا ضخین ٍ کج هی کٌذ ؟- 15

 الف ٍ ب (                        دItalic (             ج  Bold Italic (ب              Bold (الف

 سٍش ّای هخسلف ًوایص دس کذام خاًل لشاس داسًذ ؟- 16

 All views (        دZoom view (           جShow views (        بDocument view (الف 

  چِ هی تاضذ ؟Normalکلیذ هیاًثش ًحَُ ی ًوایص - 17
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 Alt+Shift + p (               دAlt +Ctrl+p  (ج                 Ctrl + p (                   بAlt+p (الف

 .دس اتضاس تضسگٌوایی کذام گضیٌِ سثة هی ضَد کِ سٌذ ضوا تِ اًذاصُ ی صفحِ ًوایص دادُ ضَد - 18

 All page (                   دTwo page (                     جOne page (           بpage width (الف

 .تشای رخیشُ ساصی هجذد یک فایل کذام گضیٌِ هٌاسة اسر - 19

 Save As (د                        Save  (                            جBackup (              بOpen (الف

 تشای تاص کشدى یک فایل کذام گضیٌِ اسسفادُ هی ضَد ؟- 20

 Convert (                         دImport  (                        جOpen (ب                        New (الف

 . سًٍَیسی ضَد کذام حالر تایذ دس ًَاس ٍضعیر فعال ضَد wordاگش تخَاّین هسي دس - 21

 Place (                            دType (                   جInsert (               بOver Type (الف

 تااًسخاب کذام گضیٌِ دس صهاى جسسجَ تیي حشٍف تضسگ ٍ کَچک زفاٍذ ٍجَد داسد ؟- 22

 Find Whole (                  دMatch case (ج                   Replace (               بAll (الف

  صفحِ اص هَلعیر جاسی تِ عمة تشگشدیذ چِ عذدی سا ٍاسد هی کٌیذ ؟4 تخَاّیذ Go Toاگشدسفشهاى - 23

 ّیچ کذام (د+                              4 (                             ج(4 (ب                   4 (الف

   تشای اًسخاب چِ هی تاضذ ؟Select Allکلیذ هیا ًثش گضیٌِ ی - 24

 Ctrl +A (د                  Ctrl + N (             جCtrl + E (              بShift + Ctrl + A ( الف

  چِ ًاهیذُ هی ضَد ؟Officeحافظِ ی هَلر  دس - 25

 Paste  (                         دCopy (                        جCut (           بClip Board (الف

 تعذ اص اًسخاب هسي کذام یک اص سٍش ّای صیش تشای اًجام عول کدی هٌاسة اسر ؟- 26

  Copyکلیک ساسر ٍ اًسخاب گضیٌِ ی  (                              بCtrl +cاسسفادُ اص کلیذ هیاًثش  (الف
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 ّشسِ هَسد (د                            Edit هٌَی Clip Boardاسسفادُ اص صتاًِ ی  (ج

 

  هی ضَد ؟Cut تِ ّوشاُ کذام کلیذ سثة اًجام عول  Ctrlکلیذ - 27

 V (                                  دC (                          جX (ب                       P ( الف

 زیک داضسِ تاضذ سثة هی ضَ د کِ آیکي حافظِ ی هَلر تش Clipboardکذام گضیٌِ دس حافظِ ی - 28

 سٍی ًَاس کاس ًوایص دادُ ضَد ؟

                      Show status Near Taskbar When Copying (الف

 Show Office Clipboard Automatically ( ب

                    Show Office Clipboard Icon On Taskbar (ج

 Collect Without Showing Office Clipboard (د

 تشای لغَ آخشیي عول اص کذام فشهاى اسسفادُ هی کٌسن ؟- 29

 Redo (                         دUndo (ج                          Ctrl+D (                       بAlt +y (الف

  چِ هی تا ضذ ؟Redoکلیذ هیاى تش گضیٌِ ی - 30

 Ctrl+N (                         دCtrl+D (                    جCtrl+Z (                     بCtrl+y (الف

 .کذام یک اص خٌجشُ ّای صیش تشای زغییش ًَع للن اسسفادُ هی ضَد - 31

 Paragraph (                دFont (ج                    Style  (                     بNormal (الف

 تشای زٌظیواذ صتاى ّای ساسر تِ چح اسسفادُ Font هشتَط تِ خٌجشُ ی Fontکذام تخص اص صتاًِ ّای - 32

 .هی ضَد 

 Complex (د                    Latin Text (             جAll Text (            بRight)to)left (الف
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  سثة هی ضَد کِ هسي ضوا زَخالی ًَضسِ ضَد ؟ Effectاًسخاب کذام گضیٌِ اص لسور - 33

 Engrave (                         دEmboss (                 جSubscript (            بOut Line ( الف

  یا ضخین کشدى هسي چیسر ؟Boldکلیذ هیاًثش گضیٌِ ی - 34

 Ctrl+B ( د                        Ctrl+V (                       جCtrl+I (                 بCtrl+A (الف

تشای زعییي ایٌکِ حشف اٍل یک کلوِ کَچک تَدُ ٍ تمیِ ی حشٍف تضسگ تاضٌذ اص کذام گضیٌِ ی - 35

Change caseاسسفادُ هی کٌین ؟  

 Sentences (                  دToggel case (ج         Upper case (      بLower case ( الف

 : سثة هی ضَد کِ ّوِ ی خطَط تِ غیش اص خطَط اٍل زَسفسِ تاضٌذ Paragraphکذام گضیٌِ دس - 36

 Indentation (              دHanging (ج              First line (                    بEnd line (الف

  تشاتش کشدى فاصلِ ی تیي خطَط خاساگشاف چیسر ؟5ٍ1کلیذ هیاى تش - 37

 Ctrl+0 (                دCtrl+2 (               جCtrl+1 (              بCtrl+5 (الف

  دس کذام هٌَ ٍ کذام صتاًِ لشاس داسًذ ؟Bullets  ٍ Numberingگضیٌِ ّای - 38

 Insert /Font (       دInsert / Paragraph (        جHome/Paragraph (ب      Home/Font (الف

 تشای زعییي ساخساس هجلِ ای اسسفادُ هی ضًَذ ؟......................... گضیٌِ ی - 39

 Columns (د                 Tabs (                   جFont (            بFormat (الف

 تشای ایجاد یک عالهر دس ًَضسِ ٍ تشای خیذا کشدى ساحر آى لسور اص هسي کذام گضیٌِ کاستشد داسد ؟ - 40

 ّیچ کذام  (                        دGo to (                     جFind (                بBook mark (الف

 تشای ایجاد سثک اص کذام گضیٌِ تایذ اسسفادُ کشد ؟ (41

 ّشسِ هَسد  (                    دTemplate (                          جTheme (                    بStyle (الف
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 تشای ایجاد سثک ّای عادی اص کذام گضیٌِ تایذ اسسفادُ کشد ؟- 42

 Heading (                    دHeader (                          جNormal (ب                    Footer (الف

 تشای ایجاد کلیذ هیاى تش یک سثک اص کذام گضیٌِ تایذ اسسفادُ کشد ؟- 43 

 Shortcut (                    دShortcut Key (ج                    Style (              بModify (الف

  چِ هی تاضذ ؟2007wordخسًَذ الگَ دس - 44

 potx. (                            دpot. (                        جdot. (                         بdotx. (الف

  اًسخاب کٌین  ؟Save as Typeتشای رخیشُ ی یک فایل تِ صَسا الگَکذام گضیٌِ سا تایذ اص لسور - 45

 Word Template (د                         Template (                 جWord (         بTheme (الف

  چٌذساًسی هسش هی تاضذ ؟Tabاًذاصُ ی خیص فشض - 46

 2 (                            د2.1 (                         ج1.7 (                       ب1.27 (الف 

 کذام ًَع زة دادُ ّا سا اص سور ساسر زشاص هی کٌذ ؟- 47

 Bar (                         دCenter (                              جRight (ب              Left ( الف

 ًَع خط چیي زة دس کذام لسور هطخص هی ضَد ؟- 48

 Alignment (                          دPoint (                      جLeader (ب                Default ( الف

  سا دسکذام گضیٌِ هی زَاى زغییش داد ؟Tabخیص فشض - 49

 ّشسِ هَسد (                        دDefault Tabs (ج                         Default (      بTab (الف

 زة هشتَط تِ اعذاد کذام گضیٌِ اسر ؟- 50

 Decimal ( د                                 Bar (                            جLeft (          بCenter (الف

 کذام یک سٍش ّای صیش تشای ایجاد جذٍل کاستشد داسد ؟- 51
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 Ctrl +Tاسسفادُ اص کلیذ هیاًثش  (        بTable ٍ گضیٌِ ی Homeاسسفادُ اص هٌَی  ( الف

      Table ٍ گضیٌِ ی Insertاسسفادُ اص هٌَی  (د                                   Tableتااسسفادُ اص هٌَی  (ج

 زغییش اًذاصُ Wordاگش تخَاّین یک جذٍل سا طَسی زٌظین کٌین کِ اًذاصُ ی آى تِ اًذاصُ ی خٌجشُ ی - 52

 خیذاکٌن کذام گضیٌِ سا تایذ اًسخاب کٌین ؟

            Auto Fit to Window (ب             Auto Fit to table ( الف

 Auto Fit to content (               دAuto fill to screen ( ج

 .اتضاسّای هشتَط تِ طشاحی جذٍل دس کذام هٌَ لشاس داسد - 53

                  Design Ribbon (د      Format Ribbon (   جLayout Ribbon (   بTable Ribbon (الف

 .تشای ادغام خاًِ ّای جذٍل اص کذام گضیٌِ تایذ اسسفادُ کشد - 54

 Split (           دMerge (ج              Data (            بCell Size (الف

 کذام خٌجشُ تشای زٌظین خصَصیاذ جذٍل تِ صَسذ کلی اسسفادُ هی ضَد ؟ - 55

 Table Settings (      دPage Setup (     جTable Properties  (ب   Indent Properties (الف

  چمذس هی تاضذ ؟Tabفاصلِ ی اسساًذاسد تشای - 56

  ساًسی هسش3 ( ساًسی هسش              د2.7 (ساًسی هسش       ج2 (         ب ساًسی هسش1.27 (الف

  تشای اًسخاب جذٍل اسسفادُ هی ضَد ؟ Selectکذام گضیٌِ دس هٌَی - 57

 Select Table (د         Select Cell (          جSelect row (      بSelect Column ( الف

اگش دس ٌّگام حزف یک هیل تخَاّین سطش ضاهل ضًَذُ آى خاًِ سا حزف کٌین چِ گضیٌِ ای تایذ - 58

 اًسخاب ضَد ؟ 

 Shift Cells Right                   (          بDelete entire Column (الف
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 Shift Cells Up (دDelete entire row                      (ج

کذام گضیٌِ دس جذٍل سثة هی ضَد کِ هسي ّن اص لحاظ عوَدی ٍ ّن اص لحاظ افمی دس ٍسط خاًِ ّا - 59

 لشاس تگیشد ؟

 Align Center Right (  د   Align Center  ( ج     Align Top Left (       بAlignment (الف

 کذام گضیٌِ تشای ضکسسي جذٍل اسسفادُ هی ضَد ؟ - 60

 Merge Table (                دSplit Row (              جSplit Cell (               بSplit Table (الف

  خٌجشُ ی زٌظین خصَصیاذ صفحِ چِ ًام داسد ؟- 61

 ّیچکذام (            دProperties (            جPage Setup (ب                   Font (الف

  تشای زٌظین حاضیِ ّای کاغز اسسفادُ هی ضَد ؟Page setupکذام صتاًِ دس خٌجشُ ی - 62

 Margins (د                           Layout (              جPaper (              بGutter ( الف

 اگشتخَاّین کاغز چاج تِ صَسذ افمی ٍ خَاتیذُ تاضذ کذام گضیٌِ تایذ دس ًظش گشفسِ ضَد ؟- 63

 Margin (                دPage Break (           جPortrait (          بLandscape (الف

 تشای ایجاد صفحِ ی جذیذ اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی کٌیذ ؟- 64

  ّشسِ هَسد (د ٍ سفسي تِ صفحِ تعذ     Enterتافطشدى  (    جCtrl + Enter (    بPage Break (الف

  اسسفادُ هی ضَد ؟Wordتشای هطاّذُ ی خیص ًوایص کاس اص کذام گضیٌِ دس - 65

                     Preview (                    دPrint Preview (ج        Print (       بPage Border (الف

 تشای ایجاد سشصفحِ ٍ خاصفحِ اص کذام هٌَ اسسفادُ هی ضَد ؟- 66

          Header & Footer / Insert (       بHome / Header (الف

             Header & Footer  Insert / (د             Page / Header (ج
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  اص کذام سٍش اسسفادُ هی کٌین ؟Wordدس ... تشای ضواسش حشٍف  ، کلواذ ٍ - 67

      Word Count  ٍ گضیٌِ ی Viewهٌَی    (        بWord Count  ٍ گضیٌِ ی Reviewهٌَی  (الف

      Count    ٍ گضیٌِ ی Viewهٌَی  (     دCount                  ٍ گضیٌِ ی Reviewهٌَی  (ج

 ضشح هخسصش یک کلوِ سا تِ صَسذ خاٍسلی تضًین اص کذام گضیٌِ تایذ Wordتشای ایٌکِ تسَاًین دس - 68

 اسسفادُ کشد ؟

 Foot Note (د                     Footer (                    جHeader (                  بEnd Note (الف

  چِ هی تاضذ ؟ End Noteکلیذ هیاًثش  - 69

 ًذاسد  (                  دAlt + Ctrl + H (           جAlt + Ctrl + D (ب       Alt + Ctrl + F (الف

  لشاس داسًذ دس چِ گشٍّی هی تاضٌذ ؟ Insertاتضاسّای هشتَط تِ طشاحی ضکل کِ داخل هٌَی - 70

 Illustrations (د             Drawing (             جShape (                        بClip (الف

 اگشتخَاّین ٌّگام طشاحی ضکل دایشُ سسن کٌین کذام کلیذ سا تایذ ًگِ داسین ؟- 71

 Alt + Ctrl (                           دCtrl (                         جShift (ب                      Alt (الف

 کذام خٌجشُ تشای لالة تٌذی اضکال اسسفادُ هی ضَد ؟- 72

  Format (        دAuto Shape (         جFormat Shape (        بFormat Auto Shape (الف

  تایذ اًسخاب ضَد ؟ Orderاگشتخَاّین یک ضکل سا تش سٍی هسي لشاس دّین کذام گضیٌِ اص لسور - 73

      Send Behind Word ( ب       Send Back Word (الف

         of text Bring in Front (د                 Bring to Front (ج

 تشای ایجاد کادس هسٌی تا جلَُ ّای ٍیظُ اص کذام اتضاسی اسسفادُ هی ضَد ؟ - 74

 Text Box (                   د  Word Art (  ج                 Edit Box (              بText (الف
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  اص کذام گضیٌِ ی هٌَی کلیک ساسر تایذ اسسفادُ کشد ؟ Pictureتشای زغییش یک زصَیش دس اتضاس - 75

 Change Picture (د          Insert Picture (           جEdit Picture (       بRefresh (الف

 تشای گشٍُ تٌذی زصاٍیش اص کذام سٍش اسسفادُ هی کٌین ؟- 76

     Groupingکلیک ساسر تش سٍی زصاٍیش اًسخاب ضذُ ٍ زعییي گضیٌِ ی  (الف

               Orderکلیک ساسر تش سٍی زصاٍیش اًسخاب ضذُ ٍ زعییي گضیٌِ ی  ( ب

               Groupکلیک ساسر تش سٍی زصاٍیش اًسخاب ضذُ ٍ زعییي گضیٌِ ی  (ج

        Formatکلیک ساسر تش سٍی زصاٍیش اًسخاب ضذُ ٍ زعییي گضیٌِ ی  (د

77 -Insert Symbol تشای چِ کاسی کاستشد داسد ؟  

 ّوِ ی هَاسد (   د           دسج عالئن ٍیظُ (ج   دسج کاساکسشّای ٍیظُ     ( دسج کاساکسشّای عادی      ب (الف

  چگًَِ اسر ؟ Symbolایجاد کلیذ هیاًثش تشای یک - 78

 ّوِ ی هَاسد (                دSpecial (ج         Shortcut Key (ب                     Key (الف

  کذام گضیٌِ تشای کاس تا عالئن ٍیظُ کاستشد داسد ؟Symbolدس خٌجشُ ی - 79

                          Special (         د Special Characters (ج            Symbol (           بCharacters ( الف

 تشای هطاّذُ ی چاخگشّای سیسسن اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی ضَد ؟- 80

 Control panel (         د   Printer and Faxes (ج           Properties (        بPrinter (الف

  کذام گضیٌِ اسسفادُ هی ضَد ؟Printerتشای چاج صفحِ ی جاسی دس خٌجشُ ی - 81

 Current page (د              Copies (              جAlt (            بPage (الف

 تشای ًوایص چاج اص کذام اتضاس اسسفادُ هی ضَد ؟ - 82

 Button (                 د  Print preview (ج          Ctrl +p (                بPreview (الف
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 تشای چاج خاکر ًاهِ اص کذام گضیٌِ اسسفادُ هی ضَد ؟ - 83

 Envelopes (د          Create  (                جMailing (             بTools (الف

  ٍجَد داسد ؟Wordکذام یک اص لاتلیسْای صیش دس - 84

 ّوِ ی هَاسد (د                      Fax (                    جPrint (                    بSend (الف

 کلیذ هیاى تش گضیٌِ ی چاج چیسر ؟- 85

 Ctrl+I (             دCtrl+p (ج                    Ctrl+y (                 بCtrl+U (الف

 تشای چاج هسَى هخفی اص کذام گضیٌِ تایذ اسسفادُ کشد ؟- 86

 Print hidden text (د      Print (        ج Print document (       بPrint background (الف
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