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Word 

 را در آى  book ٍ برای آى یک پاٍرقی ایجاد کٌید ٍ عبارت   تایپ ًوایید"کتاب"در صفحِ جاری خَد یک کلوِ بٌام  -1

 .تایپ ًوایید

 . قرار دّیدlandscapeصفحِ خَد را در حالت  -2

 :جدٍل زیر را ایجاد ًوایید -3

 

زمان ديرٌ مشخصات کارآمًز 

کذملی کارآمًز 

تاریخ حضًر ي 

غیاب 

ف 
دی

وام ي وام ر

خاوًادگی 
تاریخ خاتمٍ تاریخ شريع شمارٌ شىاسىامٍ وام پذر 

1         

2         

3       
 

 

4         

 

Excel 

فارسی آًْا را ٍارد کردُ جوع ًورات ٍ هعدل ّر یک را حساب -عربی-ًام سِ داًش آهَز را بٌَیسید سپس ًورُ ریاضی -1

 .کٌید

 .برای درس ریاضی یک ًوَدار دایرُ ای رسن کٌید -2

  قرهس رًگ گرفتِ اًد آیکي 10 سبس رًگ ٍ افرادی کِ ًورُ زیر  آیکي 14تٌظیوی اًجام دّید کِ در کٌار ًورات باالی  -3

 . رًگ قرار گیرد◄آیکي زرد 14تا 10ٍ ًورات بیي

Powepoint 

 .سِ اسالید بِ سلیقِ خَد ایجاد کٌید -1

 . ثاًیِ بِ اسالید بعدی برٍد5اسالیدّای خَد را طَری زهاًبٌدی کٌید کِ بعد از  -2

 .در اسالید آخر یک دکوِ عولیاتی برای خرٍج از حالت ًوایشی قرار دّید -3
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Access 

 (.فیلد ردیف، کلید اصلی هیباشد ). شاهل فیلدّای زیر ایجاد ًوائیدphoneیک جدٍل بِ ًام  -1

ردیف، ًام، فاهیل، تلفي، شْر : فیلدّا

 .یک فرم ٍرٍد اطالعات ایجاد ًوائید -2

.  ایجاد کٌید کِ اساهی افرادی کِ در اصفْاى ساکي ّستٌد را ًوایش دّدQueriesیک  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آهَزشگاُ پایگاُ داًش : تْیِ ٍ گردآٍری

 www.itdanesh.com: سایت

 info@itdanesh.com: ایویل
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