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 کدام است؟ Access 2007پسوند فایل های اطالعاتی  .1

ACC2007  MDB   ACCDB  DB 

 ؟کدام گزینه به مجموعه سازماندهی شده اطالعات مرتبط با یک موضوع اشاره میکند .2

 داده  موجودیت     بانک اطالعاتی  جدول          

 کدام واژه به محلی در یک رکورد که نوع خاصی از ماده در آن ذخیره می شود اشاره دارد؟ .3

 پایگاه داده جدول  رکورد   فیلد

 با در نظر داشتن پایگاه داده اطالعات شخصی دانش اموزان   شماره تلفن معرف کدام گزینه است ؟ .4

 پایگاه داده جدول  رکورد   فیلد

 از ..............مرتبط به هم یک ................را تشکیل می دهد.مجموعه ای  .5

 رکورد-جدولهای رکورد-فیلدهای فیلد-رکورد های جدول -فیلدهای

 هرستون در یک جدول یک........... و هر سطر که شامل انواع مختلفی از اطالعات است را ...........می نامند. .6

 بانک اطالعاتی-رکورد                 فیلد-بانک اطالعاتی                  رکورد-فیلد فیلد                       -رکورد

 (حداکثر چند کارکتر می پذیرد؟ textنوع داده) .7

128                        256                      255                      46000 

 کدام نوع داده مناسب است؟ت برای وارد کردن مقادیر متنی طوالنی مثل توضیحا .8

Attachment                    OLE Object               Text                 Memo 

شروع شده و برای سندهای بعدی هر یک واحد افزایش می  1شماره سند در اسناد حسابداری به ترتیب از  .9

 یابد،نوع داده مناسب برای شماره سند کدام است؟

Currency                  Text                     Auto Number                  Number 

 تعریف کرد؟  No/Yes کدام یک از فیلدهای زیر را می توان از نوع داده ای  .10

  استموارد  اول و دوم صحیح جنسیت                     وضعیت تاهل               تعداد فرزندان                     

 برای وارد تصاویر،نمودارها و اسناد به عنوان مقادیر یک فیلد،آن فیلد از چه نوع داده ای تعربف می شود؟ .11

OLE object              Look up                Hyperlink                 mentAttach 

 کدام گزینه برای آن فیلد استفاده می شود؟برای این که هنگام ورود اطالعات برای یک فیلد،لیست انتخابی ظاهر شود،از  .12
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Text                     Memo                 Look up                     OLE object 

 برای ذخیره مقادیر پولی و مالی که در محاسبات،باید از دقت باالیی برخوددار باشند از چه نوع داده ای استفاده می شود؟ .13

Iong integer                Number                  Decimal                   encyCurr 

 کدام نوع داده مناسب برای ورود سن افراد است؟ .14

 Auto Number              Memo                Number              Byte 

 می شود؟با دقت معمولی از چه نوع داده هایی استفاده برای ذخیره اعداد اعشاری  .15

 Single                Double                  Integer  Byte 

 کدام گزینه به صفحات ورود داده ها نیز معروف است؟ .16

 ماکروها               جداول                 فرمهاگزارش ها            

 قابلیت چاپ اطالعات را به شکل سازمان دهی شده فراهم می کند؟ Accessکدام یک از اجزاء بانک اطالعاتی  .17

 (queryپرس و جو)             (module(           ماجول)formفرم)               (reportگزارش )

 کدام نما امکان ورود و ویرایش داده ها در جدول را فراهم می کند؟ .18

Datasheet                Pivot chart             Pivot table            Design 

 به رکورد بعدی استفاده می شود؟برای رفتن   findاز گروه  Go toکدام گزینه در منوی  .19

First                       next                   last                 previous 

 ند؟کدام کلید از صفحه کلید شما را به فیلد بعدی هدایت می ک .20

 Enter                Tab                                     همه موارد 

 خالی،اولین جدول در چه نمایی باز میشود؟پس از ایجاد بانک اطالعاتی  .21

DesignDatasheet                Pivot chart             Pivot table             

 برای ورود داده ها تعیین میکند؟کدام مشخصه از فیلدها ، قانونی را  .22

Vaildation Text          RuleVaildation        Allow Zero Length     Input Mask 

 در یک فیلد،کدام مقدار برای آن فیلد قابل پذیرش نخواهد بود؟ Input Mask## برای مشخصه  A  در صورت تعیین  .23

-12                 a 22 234  X12 

 در محل قرارگیری آن میکند؟کدام کارکتر در تعیین الگوی ورودی،کاربر را مجبور به وارد کردن ارقام  .24
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 a  A؟                                          0

 در ایجاد جدول،کدام امکان را در اختیار کاریر قرار نمیدهد؟ Datasheetاستفاده از نمای  .25

 تعریف فیلد جدید          اضافه کردن رکورد              د اصلیتعیین کلیحذف فیلد              

 تغییر میدهد؟ Datasheetکدام گزینه نام ستون را در نمای  .26

Rename Columns Delete Columns Hide Columns Hide ROW 

 برای ساختن پرسوجو به کار میرود؟ Createکدام گروه از زبانه ی  .27

Other DataSheet Query Design 

 استفاده میشود؟ Queryکدام نما برای طراحی  .28

Pivot Chart Datasheet View Sql View Design View 

 برای مرتب سازی رکوردها به کار میرود؟ کدام گزینه در صفحه طراحی پرسوجو .29

Criteria Show Field Sort 

 میشود؟برای نمایش یا عدم نمایش فیلدها در هنگام طراحی پرسوجو کدام گزینه استفاده  .30

Show Criteria Field  Sort 

 را در رکوردها جستجو نمیکند؟ 10تا  5کدام گزینه مقداری بین  .31

10 >=or 5<=           10 and 5 between        10 >=and 5(          <=5،6،7،8،9،10 )In 

 میشود؟،از کدام معیار استفاده شروع می شوند Aبرای بازیابی تمام مقادیری که با حروف  .32

*Like *A                *Like A           Like A            Like*A 

 کدام عملگر دو شرط را ترکیب میکند و در صورت برقرار بودن حداقل یکی از آنها،رکوردها را بازیابی میکند؟ .33

Like                In                 Or              And 

 برای ایجاد فرم است؟کدام ابزار سریعترین روش  .34

Form Design          Form Layout Form Wizard Form Tool 

 کدام روش ایجاد گزارش با طرح پرسشهای مرحله به مرحله از کاربر اقدام به ایجاد فرم می کند؟ .35

Form Wizard Form Design Form View Form Tool 

 کدام نما،امکان اصالح فرم را فراهم میکند؟ .36
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ewLayout Vi Pivot Table Design View Form View 

 در کدام نما رکوردها نمایش داده می شوند؟ .37

Layout View Design View Form View Pivot Table 

 در کدام نما جزئیات طراحی فرم قابل مشاهده هستند؟ .38

Design View Form View Form L:ayout Layout View 

 هم زمان با نمایش رکوردها را فراهم میکند؟در کدام نما امکان تغییر در طراحی فرم  .39

Design View Layout View Pivot Chart Form View 

 در کدام زبانه قرار دارد؟ AutoFormatقابلیت  Layoutدر نمای  .40

 Home             Create                Format               Design 

 ت؟کدام ابزار سریعترین روش برای ایجاد گزارش اس .41

Chart Wizard Label Wizard Report Wizard lReport Too 

 امکان اصالح گزارش را فراهم می کند؟کدام نمای گزارش  .42

Layout View Design View Print Preview Report View 

 در کدام نما رکوردها نمایش داده نمیشود؟ .43

Layout View Design View Print Preview Report View 

 بخش های اصلی گزارش قابل مشاهده هستند؟ در کدام نما .44

Layout View Design View Print Preview Report View 

 امکان گروه بندی و مرتب سازی رکوردها در کدام نما وجود دارد؟ .45

Layout View Pivot Chart                  Print Preview Report View 

 غذ چاپ فراهم می کند؟حاشیه و جهت کاکدام نما ابزاری برای تنظیم  .46

Layout View Design View Print Preview Report View 

 انجام نمی شود؟ Layout View کدام یک از عملیات زیر در نمای  .47

 تغییر پهنای ستون                 جابجایی ستون هااضافه کردن فیلد            حذف یک ستون              

 .از ستون سمت چپ انتخاب کرده و مقابل آن بنویسید معادل عبارتهای سمت راست را .48
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  Access2007گزینه ای برای خروج از نرم افزار 

                                        Design View       کادری برای نمایش اجزای بانک اطالعاتی

 Navigation Pane                                                                           نمای طراحی جدول بانک اطالعاتی 

                                                                  Homeگزینه ای برای رفتن به رکورد قبلی 

                    previous  کلیدی از صفحه کلید برای انتقال به اولین فیلد از رکورد جاری

                                                            Design Exit Access ستون نوع فیلد در نمای 

                                           Ctrl+Home این مشخصه لزوم ورود داده در فیلد را تعیین میکند

                                                     Rename Columnsمشخصه ای برای تعیین الگوی ورود 

                                                                     Requiredگزینهای برای تغییر نام ستون 

                                                            Data Type    گزینهای برای ثابت سازی محل ستون

                                                        Design  Input Maskگزینه ی حذف فیلد در نمای 

                                                                  Delete Rows  گزینه ی حذف فیلتر از جدول 

                             Delete Records    ابزاری برای ایجاد پرسوجو با طرح پرسشهای مرحله به مرحله

                                                    Freeze Columnsگزینه ای برای تعیین معیارها در پرسوجو

                             Toggle Filter  عملگری که برقراری همزمان دو شرط را الزم میکند

                Descendingبرای مرتب سازی نزولی رکوردها از این گزینه استفاده میشود                 

 and                                                                    نمای نمایش و ویرایش رکورد ها در فرم 

                                                                                          or                        ابزار تولید سریع فرم

                                                                                          Criteriaنمای طراحی فرم 

                   Query Wizardچیدمانی از فرم که در هر صفحه فهرستی از رکورد هارا نشان می دهد

 Design   tabular                                                            کادر حاوی لیست فیلد ها در نمای

 Auto Format                قالب بندی اتوماتیک فرم

     Form Tool نمای پیش نمایش چاپ

    Form View ابزار تولید سریع گزارش

      Field List نمای  طراحی گزارش

  Design view ا عمل مرتب سازی رکورد ه

    Design  Columnarکادر حاوی لیست فیلد ها در نمای 

   Pivot Chart نمای برای تولید نمودار 

   Sort        

                    Report Tool                                                                                                          

Layout View                                                                                                        

Field List                                                                                                           

Design                                                                                                             

Print Pre View                                                                                                      
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 در جای خالی عبارات مناسب بنویسید.

 

 (Navigaton Pane)باز نمود. را برای مشاهده اجزاء بانک اطالعاتی باید_____

 

 .(datasheet View)در نمای ______  باز می شوند Accessبه طور پیش فرض جداول بانک های اطالعاتی 

 

 (Design View)برای مشاهده ساختار بانک اطالعاتی و نوع فیلد ها از نمای _____________ استفاده می شود.

 

 (Ctrl+Home)برای رفتن به اولین فیلد از رکورد،استفاده می شود. Datasheetاز کلید ______________ در نمای 

 

 (Close Database)استفاده می شود. Officeن بانک اطالعاتی باز،از گزینه _____________ در منوی برای بست

 

 (Design)تعیین دقیق نوع دادهی جداول بانک اطالعاتی در نمای ________ انجام می شود.

 

 فیلد( )حذفعمل __________ را انجام می دهد. Designاز زبانه   Toolsدر گروه  Delete Rowsگزینه 

 

 )توضیحات(عمل __________ وارد می شود. Designدر نمای  Descriptionدر ستون 

 

 )آشکار سازی(عمل__________ را انجام می دهد.  Datasheetدر نمای  Unhide Columnsگزینه 

 

 (Field Size)برای تعیین حداکثر تعداد کاراکتر های ورودی از مشخصه _______ استفاده می شود.

 

 )اصلی(ارتباط بین دو جدول به جدولی که دارای فیلد کلیدی است،جدول__________ گفته می شود.در 

 

 )=<(عملگر شرطی __________ مقادیر فیلد های کوچکتر یا مساوی با یک مقدار را در رکورد ها جستجو میکند.

 

 (Data Sheet)نتیجه اجرای پرس و جو در نمای___________  نشان داده می شود.

 

 )فرم فرعی(در قسمت پایین یک فرم ظاهر می شود_________نامیده می شود.  Datasheetفرمی که به صورت جدول 

 

 (Form Header)به بخشی از فرم که محتوای آن در قسمت باالی تمام صفحات فرم دیده می شود________ گویند.

 

 (Table Wizard)می شود. های حاوی برچسب،از ابزار ________ استفادهبرای ایجاد گزارش 

 

به روش مرتب سازی که رکورد هارا بر اساس یک فیلد از بزرگ به کوچک مرتب می کند مرتب سازی _____ گفته می 

 )نزولی(شود.

 (Page header)محلی از گزارش که محتویات آن در ابتدای تمام صفحات دیده می شود _______ نام دارد.

 

گزارش به روش ویزارد ،تاریخ و ساعت در بخش _______از گزارش قرار می به طور پیش فرض با ایجاد 

 (Record header)گیرند.


