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 ؟به شمار میرود Excelکدام یک از گزینه های زیر به عنوان پسوند فایل  (1

      xltxد(     pptxج(     xlsx(ب        docxالف(  

 (ادرس سلول فعال در ..........نمایش داد خواهد شد.2

     )Name Box(ب(کادر نام                   )cell(الف(سلول    

 (Sheet)د(کادر برگ    ( Formula Bar)ج(کادر فرمول  

 ترکیبی از یک یا چند کاربرگ است. Excel(..........در برنامه3

 )Name Box(ب(کادر نامه         )Work Book ((کارپوشهالف

 (Sheet)د(کاربرگ                        (Formula Bar)ج(کادر فرمول 

 (سلولهای سطر و ستون تشکیل............را خواهند داد.4

     (Name Box)ب(کادر نام                   (cell)الف(سلول    

 )Sheet((کادر برگد    )Formula Bar (ج(کادر فرمول    

را به فایل ایجاد شده  زیربطور پیش فرض کدامیک از برنامهای Excel (برنامه5

 خواهد داد.

  Sheet1د(       Book1(ج       Peresentetion1ب(       document1الف(

(فشردن همزمان کدامیک از کلید های ترکیبی زیر موجب باز شدن کادر تبادلی 6

Saveمی گردد؟ 

  Ctrl + Fد(       Ctrl + Gج(        Ctrl + Oب(  Ctrl + Sالف(

 اطالعات در یک سلول بکار می رود ؟کدامیک از روشهای زیر جهت درج (7

 ب(استفاده از کلیدهای جهتی                Tab الف(فشردن کلید

 د(هر سه گزینه باال صحیح است                       √ج(کلیک بر ابزار 

شمار می کدامیک از گزینه های زیر بعنوان عملکرد تقسیم در نوار فرمول به (8

 رود؟

 ج(*       د(^       ب(/الف(+    
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 فرمولهادر نوار فرمول با کدامیک از عالیم زیر شروع می شود؟(9

 Fب((       ج({       د(=     الف(=

(جهت انتخاب سطرها و ستونهای مجاور کدامیک از کلیدهای ترکیبی زیر 10

 استفاده میگردد؟

  Enter)د  Altج(  Shiftب(  Ctrlالف(

 

 نمودن قالب بندی کدامیک از روشهای زیر استفاده میگردد؟(جهت کپی 11

  Clipboardگروه Homeواقع در سربرگ Format Painterاستفاده از ابزار  الف(

  Clipboardگروه  Viewواقع در سربرگ  Format Painterب( استفاده از ابزار 

در زبانه Paste دکمهاز منوی Paste Special Copy استفاده از دستورهای ج(

Home 

 .الف و ج صحیح است د(

 

 چند سطر و ستون می باشد؟دارای Sheet هر  (12

 سطر می باشد. 1048576ستون و  16384شامل حداکثر sheetالف( هر 

 سطر می باشد. 100ستون و 100شامل Sheetب( هر 

 سطر می باشد. 16384ستون و 1048576شامل  Sheetج( هر 

 سطر می باشد.  65536ستون و 256شامل حد اکثر  Sheetد( هر 

 ( دکمه برگه های کتاب کار در کجا قرار دارد؟13

  Quick Accessد(      Status Barج(           Sheet Barب(        Formulaالف(

 ( برای درج تاریخ جاری از کلیدهای ................. استفاده می کنیم.14
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      Ctrl+ Shift +" د(    Shift +; ج(        Ctrl+ ;ب(           Ctrl + Shift; + الف(

 (برای مرتب کردن لیست پس از انتخاب سلولهای مورد نظر :15

 Dataدر زبانه  Sort(دکمه ب                  aSort Datدر زبانه  Sort الف( دکمه

 د( الف و ج     Homeدر زبانه  Find and Replaceج( دکمه 

 کدام فرمول صحیح است؟ (16 

   1A5B+د(     A1=B5ج(     =A1+B5ب(        A1+B5  الف(

از کدام تابع برای تعیین کوچکترین مقدار چند عدد وارد شده استفاده  (17

 میکنیم؟

  Averageد(           SUMج(             MINب(                   MAXالف( 

میانگین داده های عددی یک محدوده از خانه ها ( از کدام تابع برای محاسبه 18

 بکار می رود؟

  Averageد(           SUMج(             MINب(                   MAXالف( 

 ( کدام گزینه برای تعیین قالب اعداد به صورت پولی می باشد؟19

    Percentage د(     Specialج(            Accountingب(             yCurrencالف(  

(کدام گزینه سلولهای انتخاب شده را ادغام کرده و محتویات آنها را از وسط 20

 تراز می کند؟

 Merge And Center (د     Align Leftج(      Align Rightب(     Align Centerالف(

 برای تغییر رنگ زمینه داده های سلول از کدام گزینه استفاده می شود؟ (21

       Fill Color(د         Edit Colorج(       Font Colorب(        ColorBurn(الف

انجام  Format Cells( با استفاده از کدام تب می توان ترازبندی خانه ها در 22

 داد؟

  Alignmentد(   Borderج(  Numberب(    Fontالف(  
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نموده سپس از سربرگ ( برای ایجاد نمودار ابتدا داده های مورد نظر را انتخاب 23

 ................... گروه .................... روی یکی از انواع نمودار کلیک می کنیم.

   Chart،Chart Type ب(  Home،Chartالف( 

 د(ب وج صحیح است         Insert ،tCharج(

 ( برای تغییر نوع نمودار چه می کنیم؟24

 Designاز سربرگ  Chart Style   الف(کلیک روی

 Formatاز سربرگ  Chart Styleب( کلیک روی 

 Designاز سربرگ  Chart Typeج(کلیک روی 

 Formatاز سربرگ  Chart Typeد( کلیک روی 

را  Layoutاز سربرگ  Labels( برای نمایش عنوان نمودار از کدام دکمه گروه 25

 انتخاب می کنیم؟

 Chart Titleد(     Name Chartج(      Data Labelب(    eData Titlالف( 

 چیست؟ Quick Accessهدف  ( 26

 دستورات به صورت دسته بندی شده در یک نوار قرار دارند الف(

  به منظور ذخیره سریع فایل می باشد ب(

 به منظور مشاهده مجموع ، میانگین و تعداد سلولهای انتخاب شده است ج(

 است.نوار ابزاری است که شامل دستورات پر مصرف  د( 

 ( برای تنظیم حاشیه ها و اندازه کاغذ و غیره از کدام کادر استفاده می کنیم؟27

 Ctrl + Pد(کلیدهای ترکیبی      Page Layoutج(     Printب(     Page Setupالف(

( "در فرمول ریاضی وارد شده به جای مقادیر متنی استفاده شده" تعریف 28

 فوق مربوط به کدام خطا می باشد؟

 # NUMد(    VALUEج( #    # NAMEب(     #REF!الف(

 (در یک خانه چه نوع اطالعاتی را نمی توان وارد نمود؟29
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 تصویرد( متنی           ج( عددی     ب( تاریخ و زمان           الف(

 

 

 برای خنثی کردن عمل قبلی چه می کنیم؟ (30

 د(الف وج  Edit + Undoج(          Ctrl + Yب(           Ctrl+Zالف( 

 

 (برای تعیین عرض یک یا چند ستون انتخاب شده ، به اندازه مشخص به چه31

 صورت عمل میکنیم؟

 Home در زبانه Formatاز  دکمه   Column Widthالف(

 Homeدر زبانه  Cplumnاز  دکمه  Column Widthب( 

 Format Cellدر زبانه  Formatاز  دکمه  Row Height ج(

 Homeدر زبانه  Formatاز  دکمه  Row Heightد( 

 

کدام گزینه را  Page Setupدر  Sheetبرای چاپ خطوط شبکه ای از سربرگ ( 32

 انتخاب می کنیم؟

  Row and Column Headingsج(    Gridlines ب(   eBlack and whitالف(

 Draft Qualityد(ِ

 باشد؟نمی Excel( کدامیک از موارد زیر از کاربردهای 33

 الف( جمع آوری و سازماندهی اطالعات

 ب( تهیه دفاتر حسابداری  

 ج(کنترل موجودی های انبار  

 د(ترسیم انواع نمودار ها بر اساس داده های موجود

 اگر تعدا ارقام جهت رند کردن منفی باشد؟ Round( در تابع 34
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 عدد موردنظر به تعداد رقمهای مشخص شده رند می شودالف(

 مورد نظر به نزدیکترین عدد صحیح رند می شودعدد ب( 

 ممیز رند می شود عدد موردنظر از سمن چپ ج( 

 تعداد ارقام جهت رند کردن نباید منفی باشد.د(  

 استفاده می کنیم؟ Layout( برای حذف راهنما از کدام دکمه سربرگ 35

  Data Tableد(   Legend(ج   HelpChartب(  eChart Titlالف( 

کدامیک از گزینه های زیر در مورد تصویر انتخاب شده روی کاربرگ درست ( 36

 نمی باشد؟

 الف ( با درگ کردن تصویر می توان آن را جابه جا کرد

 ب( با درگ کردن نقاط سفید می توان تصویر را جابه جا نمود

 با درگ کردن نقاط سفید می توان تصویر را تغییر اندازه داد. ج(

 توان آن را چرخاند. د(با نقاط سبز می

 ( برای پر کردن خودکار چند خانه از کدام گزینه استفاده می شود؟37

 Homeاز سربرگ  Editing در گروه Fillالف( دکمه 

 Dataاز سربرگ   Editingدر گروه Fillدکمه  ب(

 Cellsاز سربرگ   Editingدر گروه Fillدکمه  ج(

 Dataاز سربرگ   Editingدر گروه Fillدکمه  د(

 ( برای جابه جا کردن کاربرگها کدامیک از موارد زیر درست می باشد؟38

 Homeاز زبانه  Formatاز دکمه  Move or copy sheetالف( گزینه 

    Move or copyب( کلیک راست روی کاربرگ و انتخاب 

 Sheet درگ روی تبج(

 هر سه موردد(
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می  Commentکدامیک از گزینه های زیر را در مورد  Commentپس از درج  (39

 توانیم به کار ببریم.

  ویرایش الف(

 حذف ب(

 پنهان کردن ج(

 هر سه موردد(

40 )Tab color .چه کاری انجام می دهد 

 الف(  رنگ نام کاربرگ فعال را تغییر می دهد.

 ب( رنگ تب کاربرگ را تغییر می دهد.

 می دهدج(  رنگ نام کاربرگ را تغییر 

 د( رنگ کاربرگ ها را تغییر می دهد.

 


