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 ؟را چه می نامند  power pointفایل های ایجاد شده در محیط   1

presentaion   document book   chart 

 کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟(  presentation) برای ایجاد یک نمایش خالی   2

Installed themes   installed templatei new from existing blank and recent 

 ذخیره می شود...... گویند که با پسوند power point………به هرفایل تولیدی در  3

 Doc.document  ptx.slide xls.spreasheetr pptx.presentation 

 کدام کلید ترکیبی یک اسالید جد ید درج می کند ؟ 4

Ctrl+s ctrl+n  ctrl+m ctrl+p 

 چه پنجره ای باز می باشد ؟ officeاز منوی  newبا کلیلک ابزار  5

New presentation new template های ب نام  نمونهlayout   نمونه های ب نامslide 

 می باشد؟ layoutکدام یک از گزینه های زیر اسالید عنوان از انواع 6

content blank title slide title and chart 

 از طرق کدام زبان عمل می کنیم ؟  shide layoutبرای دسترسی ب پنجره 7

Home  design  tile and content section headee 

به اسالید های خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می   8

 ؟گویند... باشند 

Title slide  blank title and content section header 

  میتوان یاداشت درج کرد ؟  power pointدر کدام ناحیه  9
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Slide/outline  status note quick access 

 

 کدام گزینه دارای دستورات مدیریت فایل است ؟ 11

Hom  design  office button  lnsert 

  کدام ناحیه متون اسالید ها را نمایش می دهد ؟ 11

Slide  note ribbon outline 

 ؟power pointپسوند فایل های ذخیره شده در 12

Ppt  pptx pptw ptx 

 میتوانید فایل خود را ذخیره کنید  officeام فرمان در منوی با استفاده از کد13

New  open save print 

 کدام فرمان برای باز کردن یک فایل نمایشی  است ؟14

New  open save print 

استفاده می  designح های اماده از کدام گروه زبانه برای استفاده از طر15

 کنید ؟

Font  paragraph  theme view 

برای تغییر رنگ اعمل شده بر روی اسالید ها از کدام گزینه استفاده می 16

 شود؟

font effect colors themes 

 برای اعمال تغیرات بر روی اسالیدها از کدام گزینه استفاده می شود؟17
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Font           paragraph             theme               view      

 

 

 برای اعمال یک طرح اماده ب اسالید از کدام زبانه استفاده می شود ؟ 18

Design   Slide show  Home  Insert 

 جهت تغییر رنگ پس زمینه اسالید از کدوم پس زمینه استفاده می شود؟19

Colors  Color Fill Font Effect Background st 

 کدام یک از گزینه های زیر جز انواع نحوه نمایش اسالیدها نیست؟21

Slide show Slide sorter Normal      Slide view 

 کدام نما برای مرتب کرد ن اسالیدها استفاده میشود؟21

Slide show Slide sorter Normal Slide view 

 ای استفاده می شود؟برای درج جدول از چه زبانه 22

Desingn Home   Insert  View 

 یک تصویر در کدام قالب اسالید می توان درج نمود؟23

Title Sub title  Content هرسه مورد صحیح است 

 تصاویر در اینترنت کدام گزینه را باید فعال کرد؟برای یافتن 24

My collection Office collection  Web collection Organize clip 

 ؟ برای گروه بندی کردن دو یا چند تصویر از چه دستوری استفاده می شود25

Aling   Rotation Crop  Group 
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 برای رسم یک ستاره از چه دستوری باید استفاده کرد؟26

picture Chart word Art Shapes 

 

 

 استفاده می شود؟..............از طریق زبانه ی shapeتغییر خصوصیات 27

Layout Dedign Format Insert 

 استفاده می شود ؟ insrtبرای درج پیوند از کدام دستور  زبانه ی 28

Hyper link  smart art word art chart 

د استفاده از کدام کلید های ترکیبی بای  hyperlinkبرای فعال کردن پنجره  29

 کرد؟

Ctrl+k  ctrl+h ctrl+o ctrl+n 

 نما میتوان یم ارم  را در تمام اسالید ها اعمال کرد ؟با استفاده از کدام  31

Slide show   slide sorter slide view slide master 

برای اضافه کردن سر برگ یا پاور برقی ب نما اسالید ها از کدام گزینه  31

slidmaster  استفاده میشود ؟ 

Header /footer  date/time  picture table 

از کدام زبان  slide mastrerورود به گروه فرمانهای مربوط به  برای 32

 استفاده میشود؟

Home  insert  view review 

 ؟کدام گزینه ب جاوه های گذر اسالید اشاره دارد 33
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Transition  show design effect 

جهت اعمال سرعت اهسته ب حرکت گذر اسالید از کدام گزینه استفاده  34

 میشود؟

Show  fast slowmedium                   

 

با استفاده از   slid showاگر بخواهید اجرای نمایش اسالید در نمای  35

 کلیک ماوس انجام گیرد کدام گزینه را باید فعال نمود؟

Speed   on mouse clickautomatically after           sound 

 کدام گزینه استفاده می شود؟ برای درج  دکمه های  عملیاتی در اسالید از 36

Hide slide action button       slid transition    custom animation 

برای حذف جلوه های نمایشی متحرک ب اشیا ء اسالید از کدام گزینه  37

 استفاده می شود ؟

No animation animation schemes show animation slide transition 

برای اعمال یک جلوه نمایشی روی تمامی اسالید ها باید کدام گزینه را  38

 کلیک نمونه ؟

Apply  ok apply to all save as 

 جهت ایجاد انیمیشن سفارشی از کدام گزینه استفاده می شود؟ 39

Pictup show custom animation slide animation organization 

 استفاده میشود؟  insertبرای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینه ی زبانه ی 41

Action             smart art       shapes               picture          

  در مورد اسالید ها چست ؟  transitionکار گزینه های گالری  41
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 ید     افزودن جلوه گذر ب اسالیدمخفی کردن اسالید   ساختن اسالید خاص   افزودن صدا ب اسال

برای اینکه  با کلیک روی دکمه عملیاتی دکمه بخصوصی باز شود از کدام  42

 استفاده میشود ؟  action settingگزینه کادر 

None  play sound run program  show 

 

 transition to this slideبرای تعرف گذر اسالید از کدام گالری گروه  43

 استفاده میشود ؟

Soumd  transition  erffect speed 

برای  زمانبندی  کردن حرکت نمایش اسالید ها  از کدام گزینه استفاده  44

 میشود ؟ 

Automaticall after on mouse click  sound            speed 

 برای حذف گذر اعمال شده ب اسالید کدام گزینه استفاده می شود ؟ 45

Transition    speed delte transition  no transition 

 برای درج فایل صوتی کدام زبان را باید انتخواب کرد ؟ 46

Home  desin   insert      animation 

 از طریق کدام پنجره میشود ؟  cdانتخواب فایل صوتی از روی  47

Effect option  insert cd audioplay cd audio      animation 

از طرق کدام زبان امکان پذیر  custom animationفعال کردن پنجره ی 48

 است؟ 

Insrt  desin   animation  slide show 

 از طرق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص میشود ؟ 49
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Start  delay speed repeat 

 برای شروع نمایش از اسالید جاری از کدام گزینه استفاده میشود؟ 51

Shift+f5  f5 f10 shift+f10 

 

 برای ایجاد یک نمایش سفارشی از کدام گزینه استفاده میشود ؟ 51

Custom slide show  from current slide    setup slide show recor 

 نمایش full screen ( presented by a speaker (با استفاده از گزینه 52

 اسالید ها ی برنامه ب چه صورت می باشد ؟

 اسالید ها ب صورت تمام صفحه ظاهرمیشود      پنجره نمایش داده میشوددر یک 

 تمام اسالید ها در یک صفحه نمایش داده میشود   در کیوسک مشاهده میشود 

نمایش اسالید های برنامه ب  show without animationتوسط گزینه  53

 چه صورت میباشد ؟

 escالید ها تا زدن کلید ار استکر                بدون جزییات ان ها 

 در یک پنجره بدون مرورگر بدون جلوه های انیمیشن 

توسط کدام گزینه می توانید شماره اسالید اول و اخر در زمان نمایش را  54

 تعین کرد؟

All  from_to  custom show set up 

برای تنظیم دستی یا خودکار حرکت اسالید ها از کدام قسمت کادر محاوره  55

set up show استفاده می شود ؟ 

Show option  advance slid es performance tips 

 


