نمونه سوالات آزمون ICDLبين الملل)(Powerpoint2007-2013

تهيه و تنظيم  :سوده مقصودي – مهديه مقصودي
كارآموزان محترم ،آزمون بين الملل به شكل آنلاين مي باشد و تمامي فايلها و فولدرها به صورت پيش فرض وجود دارند .در
اينجا براي جوابگوي بهتر به سوالات ابتدا فايلها و فولدرهاي بيان شده در سوالات را در مسيرهاي تعين شده بسازيد و سپس
به سوالات جواب دهيد

 -١برنامه ارائه مطالب را باز كنيد و فايل  sample answer file 6.2.pptxرا از پوشه داوطلبي خود باز نمائيد .براي
افزايش يا كاهش فاصله اول پاراگراف ) ،(indexكوچك يا بزرگ كردن محتوا به طوريكه فقط تيترهاي اسلايد قابل مشاهده
باشد و نه زير شاخه هاي بالت دار ،و براي نمايش دادن يا پنهان كردن قالب بندي متن در حين كار از كداميك از نمايش هاي
زير استفاده مي شود؟ پاسخ خود را در كادر متني  click to add textوارد كنيد .فايل sample answer file
 6.2.pptxرا ذخيره كرده و ببنديد١).نمره(
الف( نمايش اسلايد )(slide show
ب( نمايش عادي )(normal
ج( نمايش طبقه بندي اسلايد )(slide sorting
د( نمايش سر فصل )(outline
بعد از انتخاب جواب  ٤با فرمان  Saveذخيره كنيد.
 -٢فايل  interior.pptxرا از پوشه داوطلبي خود باز كنيد .ارائه مطالب را با نام  design.pptxدر پوشه داوطلبي خود
ذخيره كنيد١).نمره(
ابتدا با فرمان  openفايل  interior.pptxباز كنيد سپس با فرمان  Save Asآن را به نام  design.pptxدر همان
مسير ذخيره كنيد.
 -٣در اسلايد  ١با نام  the bright interior design companyقالب درشت ) (boldو مورب ) (italicزير تيتر
 Exceeding expectationرا حذف كنيد١).نمره(
زير تيتر را انتخاب كنيد سپس با كمك نوارابزار  Fontاز حالت درشت ) (boldو مورب ) (italicخارج كنيد.
 -٤در اسلايد  ١علامت  #در پايين زير تيتر  Exceeding expectationرا با شماره داوطلبي خود جايگزين كنيد١).نمره(
علامت  #را انتخاب كنيد و جاي آن شكاره داوطلبي را بنوسيسد تا جايگزين شود.
 -٥در اسلايد  ١چينش تصوير  buildingرا در پوشه بالاي سمت راست اسلايد قرار دهيد١).نمره(
تصوير را به بالاي صفحه انتقال دهيد.
 -٦در اسلايد  ٢با نام  missionصفحه بندي اسلايد را به صفحه بندي تيتر و محتوا )  (title and contendتغيير
دهيد١).نمره(

به اسلايد دوم رفته از تب  Homeنوار ابزار  Slideروي دكمه  Layoutكليك كنيد و اسلايد نوع title and contend
را انتخاب كنيد.
 -٧در اسلايد  ٢فونت متن تيتر  missionرا به فونت  Lucinda sans Unicodeتغيير داده و ذخيره كنيد١) .نمره(
كادر دور تيتر  missionرا انتخاب كنيد تا متن داخل آن انتخاب شود .با كمك نوار ابزار  Fontآن را به فونت Lucinda
 sans Unicodeتغيير داده و با فرمان  Saveذخيره كنيد.
 -٨در اسلايد  ٢ليست بالت دار كه با عبارت … proving the bestشروع مي شود را به ليست شماره دار تغيير دهيد.
)١نمره(
كادر دور ليست را كليك كنيد تا انتخاب شود سپس از تب  Homeنوار ابزار  Paragraphروي دكمه Numbering
كليك و شماره دار را انتخاب كنيد.
 -٩در اسلايد  ٢يك افكت متحرك ) (custom animation effectبه دلخواه خود براي ليست شماره دار اعمال كنيد.
تنظيمات پيش فرض را بپذيريد١) .نمره(
ابتدا با كليك روي كادر دور افكت آن را انتخاب كنيد .سپس از تب  Animationsنوار ابزار  Animationsروي گزينه
 Custom Animationكليك كنيد .سپس افكت دلخواه را انتخاب كنيد.
 -١٠بلافاصله بعد از اسلايد  ٢يك اسلايد جديد با صفحه بندي تيتر و محتوا) (title and contendوارد كنيد.تيتر
 interior design specialtiesرا به اسلايد اضافه كرده و ذخيره كنيد١) .نمره(
روي اسلايد  ٢كليك كنيد و از تب  Homeنوار ابزار  Slideروي دكمه  New Slideكليك كنيد و نوع اسلايد (title
) and contendرا انتخاب كنيد تا اسلايد جديد ايجاد شود.سپس تيتر  interior design specialtiesدر قسمت
 Click To Add Titleآن تايپ و يا از سوال در آن كپي كنيد و با فرمان  Saveذخيره كنيد.
-١١در اسلايد  ٣با نام  interior design specialtiesيك جدول از داده هاي زير ايجاد كنيد١) .نمره(
)غير مسكوني(Non_ residentail

)Residentialمسكوني(

)دفتر(Office

)Apartmentsآپارتماني(

)هتل(Hotels

)Housesخانه(

روي آيكن جدول در اسلايد  ٣كليك كنيد تعداد ستون ٢و رديف را  ٣وارد كرده  okرا بزنيد ،اطلاعات داخل آن را وارد كنيد.
 -١٢در اسلايد  ٤با نام  types of designعبارت بالت دار  classicرا زير خط دار )  (under lineكنيد١) .نمره(
در اسلايد  ٤عبارت  classicرا انتخاب كنيد و با دكمه  Uموجود در نوار ابزار  Fontدر تب  Homeآن را زير خطدار كنيد.
 -١٣در اسلايد  ٥با نام  design teamيك شكل با نام  Adam Yorkو عنوان  Personal Assistantرا از چارت
سازماني حذف كنيد و ذخيره نماييد١) .نمره(

٢

شكل و عنوان  Personal Assistantكه در چارت سازماني است و با دكمه  Deleteصفحه كليد حذف و با Save
ذخيره كنيد.
 -١٤در اسلايد  ٥اسﻢ  Susan Parksبا عنوان  Personal Assistantرا از چارت سازماني حذف كنيد و ذخيره نماييد.
)١نمره(
در چارت سازماني روي نام  Susan Parksكليك كنيد .كادري در سمت راست ايجاد ميشود  Susan Parksرا از آن
حذف كنيد و با  Saveذخيره كنيد.
 -١٥در اسلايد  ٦با نام ) Interior Design V Consolation (€Mچارت ستوني را به چارت خطي تغيير دهيد.
)١نمره(
در اسلايد  ٦چارت ستوني را با كليك انتخاب كنيد سپس ار تب  Designنوار ابزار  Typeروي Change Chart
 Typeكليك كنيد .پنجرهاي باز ميشود از سمت چپ  Lineرا انتخاب و  Okرا بزنيد.
 -١٦در اسلايد  ٦رنگ خط را براي خط  Interior Designو خط  Consolationبه رنگ دلخواه خود تغيير دهيد.
)١نمره(
روي خطوط موجود در نمودار خطي كليك كنيد .سپس از تب  designنوار ابزار  Chart Layoutرنگ دلخواه را انتخاب
كنيد.
 -١٧در اسلايد  ٦يك جعبه متني درست در زير چارت با متن  gains expected for 2008وارد كنيد١) .نمره(
از تب  Homeنوار ابزار  Textروي دكمه  Text Boxكليك كنيد جعبه متني را زير نمودار رسﻢ كرده متن را داخل آن
كپي و يا تايپ كنيد.
 -١٨در اسلايد  ٧با نام  Servicesمتن بالت دار را چپ چين كرده و ذخيره كنيد١) .نمره(
در اسلايد  ٧كادر دور متن بالت دار را كليك كنيد تا متن انتخاب شود سپس با دكمه چپ چين موجود در نوار ابزار
 Paragraphآن را چپ چين كنيد.
 -١٩در اسلايد  ٧عبارت بالت دار را از  drawing or décor consultantبه design or décor consultant
تغيير دهيد١).نمره(
در سوال عبارت  design or décor consultantو يك كپي از آن بگيريد سپس در اسلايد  ٧عبارت drawing or
 décor consultantسپس آن عبارت را  pasteكنيد تا جايگزين شود اگر عبارت پاييني بالا آمد آن را با دكمه Enter
پايين ببريد.
 -٢٠در اسلايد  ٧فاصله پاراگراف قبل از هر يك از پاراگراف هاي بالت دار را به  ٤ptتغيير دهيد١) .نمره(
كادر دور متن بالت دار را انتخاب كنيد از تب  homeنوار ابزار  Paragraphروي پيكان كنار نام نوار ابزار يعني
 Paragraphكليك كنيد  .پنجرهاي باز ميشود در قسمت  Spacingروبروي  Beforeاندازه را به  4تغيير داده و  Okرا
بزنيد.
 -٢١اسلايد  ٨را با نام  sourcing and supplyرا براي هدف ارائه مطالب مخفي كنيد١) .نمره(
٣

در اسلايد  ٨قرار گرفته سپس از تب  Slide Showنوار ابزار  Set Upيكدفعه روي دكمه  Hide Slideكليك كنيد.تا در
نمايش مخفي شود
 -٢٢در اسلايد  ٩با نام  furnitureرنگ داخل ) (fill colorتصوير  caféرا به رنگ دلخواه خود تغيير دهيد١) .نمره(
روي تصوير كليك سمت راست كرده گزينه  Format Pictureرا انتخاب كنيد  ،پنجرهاي باز ميشود از سمت چپ  Fillرا
انتخاب و از سمت راست در قسمت  Colorكه به شكل سطل است رنگ را انتخاب و  Closeرا بزنيد.
 -٢٣در اسلايد  ٩اندازه تصوير  caféرا تغيير دهيد به طوريكه ارتفاع آن  ٥سانتي متر و عرض آن  ٣سانتي متر باشد١) .نمره(
روي تصوير كليك كنيد سپس در تب  Formatنوار ابزار  Sizeدر قسمت ) Heightارتفاع( عدد  ٥و در قسمت Wight
)پهنا ( عدد  ٣را تايپ كنيد.
 -٢٤در اسلايد  ٩يك يادداشت ارائه دهنده با عبارت  access to skilled cabinet marketsوارد كرده و ذخيره كنيد.
)١نمره(
در اسلايد  ٩در قسمت  Noteكه در پايين اسلايد است كليك كنيد  .حال يا متن access to skilled cabinet
 marketsاز سوال كپي و يا در آن تايپ كنيد .سپس با فرمان  Saveاسلايد را ذخيره كنيد.
 -٢٥فايل  consultation.pptxرا از پوشه داوطلبي خود باز كتيد .اسلايد  ٢با نام  summaryرا از ارائه مطلب
 consultation.pptxكپي كرده و در ارائه مطلب  design.pptxبچسپانيد به طوريكه آخرين اسلايد آن باشد فايل
 consultation.pptxرا ببنديد١) .نمره(
با فرمان  Openفايل  consultation.pptxرا از پوشه داوطلبي خود كه در آزمون نام آن مشخص است باز كنيد .به
اسلايد  ٢آن در ناحيه  Outlineكه معمولاٌ در سمت چپ برنامه پاورپوينت است برويد .با كليك سمت راست يك كپي از آن
بگيريد  .سپس به فايل قبلي يعني  design.pptxبرويد در ناحيه  Outlineبعد از اسلايد آخر كليك كنيد وبا كليك سمت
راست فرمان  Pasteرا اجرا كنيد .حال فايل  consultation.pptxبا فرمان  Closeببنديد.
 -٢٦در اسلايد  ١٠با نام  summaryسطح ليست ) (list levelمتن بالت دار را به مدت دار ) (durableكاربردي
)(practicalو زيبا ) (beautifulافزايش دهيد١) .نمره(
در اسلايد  ١٠يك متن بالت دار ميباشد سه خط آخر آن كه اين عبارات در آنها است انتخاب كنيد .سپس از تب  Homeنوار
ابزار  Paragraphروي دكمه

 increased list levelيك دفعه كليك كنيد.

 -٢٧تصوير لوگو را از گوشه پايين سمت راست  slide masterحذف كنيد به طوريكه اين تصوير از همه اسلايدهاي ارائه
مطلب حذف شود١) .نمره(
ابتدا از تب  Viewنوار ابزار  presentations Viewروي گزينه  Slide masterكليك كنيد تا به نماي Master
برود سپس با كليك روي اسلايد در سمت راست صفحه و كليك روي شكل در اسلايد سمت راست صفحه و دكمه Delete
صفحه كليد ،شكل را حذف كنيد.
 -٢٨يك افكت انتقال بين همه اسلايد هاي ارائه مطالب به كار ببريد.تنظيمات پيش فرض را بپذيريد١) .نمره(

٤

تب  Animationsنوار ابزار  Transitions To This slideروي يكي از افكتها كليك كنيد و گزينه Apply to
 Allرا كليك كنيد.
 -٢٩تاريخ جاري را در پايين ) (footerهمه اسلايد هاي ارائه مطلب  design.pptxدرج كنيد به طوريكه به صورت خود
كار به روز شود١) .نمره(
از تب  Insertنوار ابزار  Textروي گزينه  Header and Footerكليك كنيد .پنجرهاي باز ميشود گزينههاي
 Date/timeو  updateرا علامتدار و  Apply To Allرا بزنيد.
 -٣٠ارائه مطلب  design.pptxرا ويرايش املايي كنيد .اسامي خاص شامل اين ويرايش املايي نمي شوند و بايد ناديده
گرفته شوند١) .نمره(
از تب  Reviewنوار ابزار  proofingروي گزينه  Saplingكليك كنيد پنجرهاي باز ميشود يكي يكي خطاها را با
 Changeاصلاح كنيد به غير از كلمات خاص كه با  Ignoreناديد گرفته ميشوند.
 -٣١اسلايد  ١را با نام  the bright interior design companyرا با نمايش  outlineبه وسيله پرينتر چاپ
كنيد.ارائه مطلب  design.pptxرا ذخيره كرده و ببنديد١) .نمره(
از منوي  Office Buttonگزينه  Printو بعد  Printرا اجرا كنيد در پنجره باز شده در قسمت  Slidesعدد  ١و در
قسمت  Slide whatگزينه  Outline Viewرا انتخاب و  okرا كليك كنيد.
 -٣٢فايل  colour.pptxرا از پوشه داوطلبي خود باز كنيد .ارائه مطلب  colour.pptxرا به عنوان يك قالب power
pointو با نام colour.pptxرا ببنديد و برنامه ارائه مطلب را نيز ببنديد١) .نمره(
با فرمان  Openفايل  colour.pptxرا از مسير پوشه داوطلبي خود باز كنيد .فرمان  Save Asرا اجرا كنيد در پنجره باز
شده در قسمت  Save As Typeگزينه  Power Point Templateرا انتخاب و  Saveرا بزنيد تا ذخيره شود با
 Closeو با  Exit Power Pointدر منوي  Office Buttonاز برنامه پاورپوينت خارج شويد.
 -٣٣برنامه ارائه مطلب را باز كنيد و فايل  sample answerfile 6.1.pptxرا از پوشه داوطلبي خود باز كنيد .هنگام
ايجاد يك محتواي متني براي اسلايد ارائه مطلب از كدام از گزينه هاي زير استفاده مي شود؟ پاسخ خود را در كادر click to
 add textوارد كنيد .فايل  sample answerfile 6.1.pptxرا ذخيره كرده و ببنديد١) .نمره(
الف( از پاراگراف هاي طولاني و مفصل براي اشاره به يك نكته استفاده كنيد.
ب( به هر تعداد فونت كه ممكن است در ارائه مطالب استفاده كنيد.
ج( فقط عبارات كوتاه دقيق استفاده نماييد.
د( هر اسلايد را با متن پر كنيد به طوريكه فضاي سفيدي باقي نماند.
ابتدا با فرمان  Openفايل  sample answer file 6.1.pptxرا باز كنيد سپس جواب درست يعني ج را كپي و كادر
دور تيتر موجود در اسلايد را انتخاب و با كليك سمت راست و انتخاب  Pasteآن را در محل كپي كنيد .با فرمان  Saveآن را
ذخيره و با  Closeاز آن خارج شويد.
٥

 -٣٤فايل  apple varieties.pptxرا از پوشه داوطلبي خود باز كنيد١) .نمره(
با فرمان  Openآن را باز كنيد.
 -٣٥ارائه مطلب  apple varieties.pptxرا به صورت  rtf/outlineبا نام  apple varieties.rtfدر پوشه داوطلبي
خود ذخيره كنيد .فايل  apple varieties.pptxرا ببنديد١) .نمره(
فرمان  Save Asرا اجرا كنيد در پنجره آن از قسمت  Save As Typeگزينه  rtf/outlineرا انتخاب و  Saveرا
كليك كنيد.
 -٣٦فايل  apple varieties.pptxرا از پوشه داوطلبي خود باز كنيد و ارائه مطلب را به عنوان فايلي با نام apple
 marketing.pptxدر پوشه داوطلبي خود ذخيره نماييد١) .نمره(
با فرمان  Openآن را باز كنيد سپس فرمان  Save Asرا اجرا كنيد در پنجره آن در قسمت  File nameنام apple
 marketing.pptxرا تايپ كنيد و در همان مسير ذخيره كنيد.
 -٣٧روي ارائه مطالب  apple marketing.pptxبا نمايش عادي  ٦٥درصد زوم كنيد١) .نمره(
از تب  viewنوار ابزار  Zoomروي دكمه  Zoomكليك كنيد و  %٦٥را در قسمت  Percentكليك كرده و  Okرا
كليك كنيد.
 -٣٨صفحه بندي اسلايد  ١با عنوان  the apples of our Islesرا به صورت اسلايد تيتر ) (title slideتغيير دهيد.
)١نمره(
در اسلايد  ١باشيد سپس از تب  Homeنوار ابزار  Slideگزينه  Layoutرا كليك كنيد و اسلايد  title slideرا انتخاب
كنيد.
 -٣٩در اسلايد  ١زير تيتر  apple marketing boardرا وارد كرده و ذخيره نماييد١) .نمره(
در اسلايد  ١در كادر پايين تيتر يا عبارت  apple marketing boardتايپ و يا كپي كنيد.سپس با  Saveذخيره كنيد.
 -٤٠تﻢ  flow.thmxرا از پوشه داوطلبي خود براي ارائه مطالب  apple marketing.pptxاعمال كنيد١) .نمره(
از تب  designنوار ابزار  themesروي پيكان كنار  themesكليك كنيد و از زير منوي آن  Browse…..را انتخاب به
مسير پوشه داوطلبي رفته و تﻢ  flow.thmxرا انتخاب و  Applyرا كليك كنيد .
 -٤١فايل تصويري  red apple.jpgرا از پوشه داوطلبي خود يك بار در پايين سمت چپ ارائه مطلب ودرج كنيد به
طوريكه در همه اسلايد هاي ارائه مطالب ظاهر شود١) .نمره(
ابتدا از تب  Viewنوار ابزار  presentations Viewروي گزينه  Slide masterكليك كنيد تا به نماي Master
برود سپس از تب  Insertنوار ابزار  Illustrationsروي  Pictureكليك كنيد مسير پوشه داوطلبي رفته عكس را انتخاب
و  Insertرا كليك كنيد و در گوشه پايين سمت چپ بگذاريد .با دكمه  Close Masterدر تب  Slide Masterاز نماي
 Masterخارج شويد.

٦

 -٤٢در اسلايد  ٢با نام  apple marketing boardيك شكل با نام  Carl Kentو عنوان دستيار حسابدار
) (assistant accountingدر زير اسﻢ  john brownبا عنوان مدير مالي ) (finance managerدر چارت سازماني
وارد كرده و ذخيره نماييد١) .نمره(
در چارت سازماني روي كادر  john brownكليك كنيد سپس از تب  Homeنوار ابزار  create Graphicروي Add
 Chapگزينه  Add Assistanceرا انتخاب و متن را مانند شكل داخل آن بنويسيد.
 -٤٣براي اسلايد  ٢يك يادداشت ارائه دهنده با عبارت :
Carl Kent – newly appointed to the fiance tean
را اضافه كنيد١) .نمره(
در اسلايد  ٢در قسمت  Noteكه در پايين اسلايد است متن را تايپ و يا كپي كنيد.
 -٤٤در اسلايد  ٣با عنوان  apple varietiesاندازه فونت تيتر  apple varietiesرا به  ٢٤تغيير دهيد١) .نمره(
كادر دور تيتر را انتخاب و با كمك نوار ابزار  fontسايز آن را  ٢٤كنيد.
 -٤٥در اسلايد  ٣متن بالت دار را چپ چين كنيد١) .نمره(
در اسلايد  ٣با كليك كادر دور متن بالت دار آن را انتخاب كنيد سپس با كمك نوار ابزار  Paragraphآن را چپ چين كنيد.
 -٤٦در اسلايد  ٤با عنوان  ،green appleبراي عبارت بالت دار  granny smithيك سايه اعمال كنيد١) .نمره(
در اسلايد ، ٤كادر دور عبارت بالتدار را انتخاب سپس از تب  Formatنوار ابزار  Word Art Styleگزينه Text
 Effectگزينه  Shadowرا انتخاب و يكي از سايهها را كليك كنيد.
 -٤٧در اسلايد  ٤اندازه تصوير سيب سبز و خاكستري را به گونه اي تغيير دهيد كه ارتفاع آن  ١١سانتي متر و عرض آن ٨/٦٨
سانتي متر باشد .ارائه مطلب را ذخيره كنيد١) .نمره(
در اسلايد  ٤تصوير سيب را با كليك انتخاب ،سپس روي آن كليك سمت راست گزينه  Size Positionرا انتخاب و مانند
سوال  ٢٣اندازه را تنظيﻢ كنيد و  closeرا كليك كنيد.
 -٤٨در اسلايد  ٦با نام  using green appleمتن بالت دار زير را وارد كنيد:
Jams and jellies 
Classic pies and crumbles 
Sauce for meats-goose and pork 
متن بالا را انتخاب و در اسلايد  ،٦زير عنوان ،در محل تعيين شده  Pasteكنيد.
 -٤٩در اسلايد  ٦بدون حركت دادن اشيا تصوير رسﻢ شده  pieرا مقابل يا روي تصاوير رسﻢ شده  jamو  sauceبياوريد.
)١نمره(
روي تصوير  Pieكليك سمت راست گزينه  Bring To Frontو  Bring To Frontرا انتخاب كنيد.
 -٥٠در اسلايد  ٧با نام  when buying applesرنگ فونت عبارت بالت دار را به رنگ دلخواه خود تغيير دهيد١) .نمره(

٧

در اسلايد  ٧كادر دور عبارت بالت دار را با كليك انتخاب سپس از نوار ابزار  fontرنگ فونت را تغيير دهيد.
 -٥١در اسلايد  ،٧فلش را به صورت عمودي وارونه ) (flipكنيد١) .نمره(
روي فلش كليك كنيد ،سپس از تب  Formatنوار ابزار  Arrangeگزينه  Rotateرا كليك  .از زير منوي آن گزينه
 Flip Verticalرا انتخاب كنيد.
 -٥٢بلافاصله بعد از اسلايد  ٧يك اسلايد جديد با صفحه بندي تيتر و محتوا ) (title and contendوارد كنيد .تيتر اسلايد
 apple production statisticsرا اضافه نماييد١) .نمره(
روي اسلايد  ،٧كليك كنيد سپس از تب  Homeنوار ابزار  Slideروي  New Slideكليك كرده اسلايد title and
 contendانتخاب كنيد و در تيتر آن متن را كپي و يا تايپ كنيد.
 -٥٣در اسلايد جديد  ٨كه تازه اضافه كرده ايد يك چارت دايره اي ) (pie chartبا استفاده از داده هاي زير ايجاد كنيد.
)١نمره(
Apple production
Pie
Jam
Sauce
juice

10
25
10
55

از تب  Insertنوار ابزار  Illustrationsروي  Chartكليك كرده و نمودار نوع دايرهاي را انتخاب كنيد.همراه با نمودار در
سمت راست جدولي را در برنامه اكسل مشاهده ميكنيد .با كمك فرمان كپي ستونهاي موجود در جدولي كه در سوال ميباشد
يكي يكي كپي و در جدول برنامه اكسل  Pasteكنيد و يا اطلاعات را تايپ كنيد .بعد برنامه اكسل را ببنديد .تا نمودار تثبيت
شود
 -٥٤در اسلايد  ،٨برچسب هاي داده ) (data labelرا طوري قالب بندي كنيد كه درصد مربوطه را براي هر يك از برشهاي
چارت دايره اي نشان دهد .برچسب هاي درصد را در خارج از چارت دايره اي قرار دهيد و ذخيره كنيد١) .نمره(
روي نمودار كليك كنيد و از تب  Layoutنوار ابزار  Labelگزينه  Data Labelو بعد  More data labelرا انتخاب
گزينه  Percentageرا علامت درا و  Closeرا كليك كنيد  .حال از  Data Labelگزينه  Out Side Endرا انتخاب
كنيد.
 -٥٥در اسلايد  ،٨يك جعبه متني در زير چارت دايره اي با عبارت  most apple make juiceاضافه كنيد١) .نمره(
مانند سوال  ١٧عمل كنيد.
 -٥٦در اسلايد  ١٠با نام  apple nutritionفاصله بعد از هر پاراگراف را در داخل موارد بالت دار به  ٦ptتغيير داده و ذخيره
كنيد١) .نمره(
مانند سوال  ٢٠عمل كنيد فقط به جاي  Beforeگزينه  Afterرا تنظيﻢ كنيد.
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-٥٧اسلايد  ٥با نام  finallyرا جا به جا كنيد به طوريكه آخرين اسلايد ارائه مطالب  apple marketing.pptxباشد و آن
را ذخيره كنيد١) .نمره(
روي اسلايد در قسمت  Outlineكليك سمت راست گزينه  Cutو بعد از اسلايد آخر كليك كرده سپس كليك سمت راست و
گزينه  Pasteرا انتخاب كنيد.
 -٥٨يك افكت انتقال اسلايد ) (slide effect6به انتخاب خود براي همه اسلايد ها ارائه مطالب اعمال كنيد .تنظيمات پيش
فرض را بپذيريد١) .نمره(
مانند سوال  ٢٨عمل كنيد.
 -٥٩شماره داوطلبي خود را در  footerهمه اسلايد هاي ارائه مطالب وارد كرده و ذخيره نماييد١) .نمره(
مانند سوال  ٢٩عمل كنيد فقط در پنجره باز شده گزينه  Footerرا علامت دار كنيددر زير آن شماره داوطلبي را وارد و
 Apply To Allرا كليك كنيد.سپس با  Saveذخيره كنيد.
 -٢٨فايل  apple trees.pptxرا از پوشه داوطلبي خود باز كنيد .تصوير  cut appleرا از اسلايد  ٢در apple
 trees.pptxكپي كرده و در پايين سمت راست اسلايد  ٦ارائه مطالب  apple markrting.pptxبا نام when
 buying applesبچسپانيد.ارائه مطلب  apple trees.pptxرا ببنديد١) .نمره(
ابتدا با فرمان  openفايل  apple trees.pptxاز پوشه داوطلبي خود باز كنيد سپس از تصوير موجود در اسلايد  ٢يك كپي
بگيريد .آن در اسلايد  ٦در فايل  apple markrting.pptxبا  Pasteبياوريد در گوشه پايين سمت راست بگذاريد  .فايل
فبلي يعني  apple trees.pptxرا با  Closeببنديد.
 -٦٠اسلايد  ٨با نام  cooking with applesرا از ارائه مطلب  apple marketing.pptxحذف كنيد١) .نمره(
روي اسلايد  ٨در قسمت  Outlineكليك كرده و با دكمه  Deleteحذف كنيد.
 -٦١ارائه مطلب  apple marketing.pptxرا ويرايش املايي كنيد .نام هاي خاص شامل ويرايش املايي نمي شوند و
بايد ناديده گرفته شوند١) .نمره(
مانند سوال  ٣٠عمل كنيد.
 -٦٢اسلايد  ٤با نام  green applesدر ارائه مطلب apple marketing.pptxرا مخفي كنيد١) .نمره(
مانند سوال  ٢١عمل كنيد.
 -٦٣يك نسخه از ارائه مطلب  apple marketing.pptxكه آماده توزيع است را به صورت  ٦اسلايد در هر صفحه به
كمك پرينتر چاپ كنيد .فايل  apple marketing.pptxرا ذخيره كرده و ببنديد.برنامه ارائه مطلب را ببنديد١) .نمره(
از منوي  Office Buttonگزينه  Printو بعد  Printرا اجرا كنيد در پنجره باز شده در قسمت  Slide whatگزينه
 Handoutرا انتخاب و در قسمت

 Handoutعدد گزينه  Slide per sheetرا  ٦وارد كرده و  Okرا كليك

كنيد.فايل را با فرمان  Saveذخيره كنيد با  Closeاز فايل و با  Exit Power Pointدر منوي  Office Buttonاز
برنامه پاورپوينت خارج شويد.
-٦٤كداميك از حالتهاي نمايش براي مرتب كردن اسلايدها كاربرد دارد؟
٩

الف( نمايش اسلايد )(slide show
ب( نمايش عادي )(normal
ج( نمايش طبقه بندي اسلايد )(slide sorting
د( نمايش سر فصل )(outline
 -٦٥از  Helpبرنامه ارائه مطلب براي پيدا كردن اطلاعاتي در مورد  Print Note Pageاستفاده كنيد سپس در بين مطالب
يافت شده اولي را لينك كرده و جمله اول آن را كپي و در قسمت  Click To Add Titleوارد كنيد.
روي علامت سوال كه در سمت راست برنامه  Powerpointاست كليك كنيد و پنجره  Helpباز ميشود در آن عبارت
 Print Note Pageرا كه از سوال كپي كردهايد با فشار دادن دكمههاي  Ctrl+cكپي كنيد و يا تايپ كنيد دكمه
 Searchكنار آن را كليك كنيد تا جستجو كامل شود .ابتدا روي اولين موردي كه در جستجو پيدا شده كليك كنيد و بعد در
پنجره باز شده اولين جمله را كپي و در اسلايد موجود  Pasteكنيد.
 -٦٦در اسلايد جاري فونت عبارت  Market researchرا به  Gill Sans MTتغيير دهيد.
مانند سوال ٧
 -٦٧در اسلايد جاري عنوان  Market researchرا به صورت مورب و ضخيﻢ در آوريد.
مانند سوال قسمت اول سوال ٣
 -٦٨در اسلايد جاري با نام  Countriesرنگ داخل فلش خميده زرد رنگ را كه مربوط به جمهوري چك است به دلخواه
تغيير دهيد.
مانند سوال ٢٢
-٦٩در اسلايد جاري شكل بالتها را تغيير دهيد.
كادر دور ليست را كليك كنيد تا انتخاب شود سپس از تب  Homeنوار ابزار  Paragraphروي دكمه  Bulletingكليك
و نشانه دلخواه را انتخاب كنيد.
 -٧٠اسلايد اول را جابجا كنيد و آن را به عنوان اسلايد آخر قرار دهيد.
مانند سوال ٥٧
 -٧١قالب )تﻢ( با نام  flowرا در مسير  C:\60797446ميباشد را براي ارائه مطلب جاري اعمال كنيد.
مانند سوال ٤٠
 -٧٢در اسلايد دوم صفحه بندي ) (layoutرا به صورت اسلايد صفحه عنوان  Title slideتغيير دهيد.
مانند سوال  ٦فقط مدل آن را  Title slideانتخاب كنيد.
 -٧٣فايل تصويري  Sales.gifموجود در مسير C:\ 60797446را دقيق ًا در زير شكل آبي رنگ بالاي سمت راست ارائه
مطالب جاري وارد كنيد به طوريكه در تمام اسلايدها به جز اسلايد عنوان نشان داده شود.

١٠

با كمك تب  Viewنوار ابزار  Master viewبه نماي  Slide Masterبرويد روي يكي از اسلايدها از نوع متني كليك
كنيد .سپس با استفاده از تب  Insertتصوير را وارد،در محل مناسب قرار داده و از نماي  Masterخارج شويد.
 -٧٤در اسلايد جاري خط اول بالت دار را حذف كنيد.
خط اول را انتخاب و دكمه  Deleteروي صفحه كليد را فشار دهيد.
 -٧٥در اسلايد جاري تنظيمات فاصلهگذاري براي پاراگراف قبل را به  7ptو براي پاراگراف بعد را  2ptتغيير دهيد.
مانند سوال  ٢٠عمل كنيد با اين تفاوت كه براي پاراگراف قبل ) (beforeو بعد ) (Afterهر دو تنظيﻢ كنيد.
 -٧٦اسلايد سوم را طوري تنظيﻢ كنيد كه در هنگام نمايش اسلايدها مخفي شود.
مانند سوال ٢١
 -٧٧در اسلايد جاري خط سوم بالت دار را جابجا كنيد به طوري كه آخرين موضوع در ليست اسلايدها باشد.
ابتدا در نماي  Normalاز قسمت  outlineروي زبانه  outlineكليك كنيد سپس در اسلايد سوم روي خط سوم بالت روي
بالت يا نشانه آن كليك سمت راست كنيد و از زير منوي آن گزينه  move downرا انتخاب كنيد تا به خط آخر منتقل شود.
 -٧٨براي اسلايد دوم يك فايل صوتي از فايلهاي موجود در كامپيوتر را تنظيﻢ كنيد به صورتي كه فايل صوتي تا پايان نمايش
اسلايد پخش شود.
در اسلايد دوم قرار گرفته سپس از تب  insertنوار ابزار  Mediaدكمه  Soundsگزينه Sound clip Organizer..
را انتخاب كنيد روي يكي از فايلهاي صدا كه در سمت راست برنامه مشاهده ميكنيد كليك كنيد و گزينه Automatically
را انتخاب ،شكل بلندگوي در اسلايد مشاهده ميكنيد روي آن كليك كنيد تب  Optionsرا مشاهده ميكنيد گزينه Loop
 Unit Stoppedرا از نوار ابزار  Options Soundsانتخاب كنيد.
 -٧٩در اسلايد جاري يك فلش بسته  Block Arrowاز نوع  Right Arrowاضافه كنيد به طوري كه به جعبه متن
جاري عبارت  Approved By Accاشاره كند.
از تب  Insertنوار ابزار  Illustrationsروي دكمه  Shapeكليك و از زير منوي آن ،از قسمت Block Arrow
شكل  Right Arrowكليك و در كنار كادر كنار عبارت  Approved By Accرسﻢ كنيد.
 -٨٠در اسلايد جاري يك سايه از نوع دور نماي مورب ) ( Perspective Diamond Upper Leftدر بالاي سمت چپ
متن  Approved By Accاضافه كنيد.
ابتدا با كليك دور كادر متن آن را انتخاب كنيد سپس از تب  Formatنوار ابزار  Word Art Styleروي دكمه text
 effectسپس  Shadowدر قسمت  Perspectiveمدل  Perspective Diamond Upper Leftكه اولين مدل
است كليك كنيد.
 -٨١در اسلايد جاري اندازه تصوير برج ايفل را به گونهاي تغيير دهيد كه ارتفاع آن  ٣/٥و عرض آن  ٢باشد.

١١

مانند سوال  ٢٣عمل كنيد .روي تصوير كليك كنيد سپس در تب  Formatنوار ابزار  Sizeدر قسمت ) Heightارتفاع(
عدد  ٣,٥و در قسمت ) Wightپهنا ( عدد  ٢را تايپ كنيد.
 -٨٢پويا نمايي اشياء  ٢و ٣را طوري تنظيﻢ كنيد تا به طور همزمان اعمال شوند و با استفاده از زبانه  Timingپويانمايي را
شي چهارم  ٣بار اعمال شود.
)مطمئناً موضوعات افكت دارند( در اسلايد ،دو موضوع و يا شي موجود در اسلايد را با پايين نگه داشتن كليد  Shiftبا هﻢ
انتخاب كنيد سپس از تب  Animationsروي گزينه  Custom Animationsكليك كنيد در قسمت  Startمدل
 With previewرا كليك كنيد.شي چهارم را انتخاب كنيد و كنار نام آن كه در قسمت Custom Animations
كليك كنيد و از زير منوي آن  Timingرا كليك و در پنجره باز شده در قسمت  Repeatعدد  ٣را انتخاب و  Okرا كليك
كنيد.
 -٨٣در اسلايد جاري يك افكت انيميشن ورودي با انتخاب خودروي تصوير داخل اسلايد اعمال كنيد و تدظيمات پيش فرض
آن را ببينيد.
در اسلايد ،با كليك روي شكل خودرو آن را انتخاب كنيد .سپس از تب  Animationsروي گزينه Custom
 Animationsكليك كنيد و از قسمت  Add Effectاز نوع  Entranceمدلي را انتخاب كنيد.
 -٨٤در اسلايد جاري حالت اولين خط متن را به  Sentence Caseتغيير دهيد.
اولين خط را انتخاب كنيد سپس از تب  Homeنوار ابزار  Fontروي دكمه  Change Caseكه به شكل  Aaاست
كليك و  Sentence Caseرا انتخاب كنيد.
 -٨٥در چارت سازماني بعد از  Shapeبا عنوان  Ukيك  Shapeجديد به نام  Jemاضافه كنيد.
مانند سوال ٤٢
 -٨٦با استفاده از دكمههاي عملياتي دو امكان بازگشت به اسلايد اول و رفتن به اسلايد بعدي را در همه اسلايدها ايجاد كنيد.
از تب  Insertنوار ابزار  Illustrationsاز زير منوي  shapeاز قسمت  Actions buttonsدو دكمه  Nextو First
 Slideرا به ترتيب انتخاب و در اسلايد اول رسﻢ كنيد و در بقيه اسلايدها كپي كنيد.البته از  Slide Masterهﻢ ميتوان
استفاده كرد.
 -٨٧در اسلايد جاري نمودار ستوني را به دايرهاي  Pieتغيير دهيد.
روي نمودار ستوني كليك كنيد سپس از تب  Designنوار ابزار  Typeروي دكمه  change Chart Typeكليك كنيد و
نمودار دايرهاي  Pieتغيير دهيد.
 -٨٨دو تصوير موجود در اسلايد را با هﻢ  Groupكنيد.
با پايين نگه داشتن كليد  Shiftهر دو تصوير را انتخاب كنيد.سپس از تب  Formatنوار ابزار  Arrangeروي دكمه
 groupو بعد  groupرا انتخاب كنيد
 -٨٩در اسلايد جاري رديف سوم جدول را حذف كنيد.

١٢

رديف سوم جدول را انتخاب كنيد  .سپس از تب  Layoutنوار ابزار  Rows & Columnsگزينه  Deleteو بعد
 Delete rowرا انتخاب كنيد.
 -٩٠بر اساس دادههاي موجود نموداري رسﻢ كنيد.
مانند سوال ٥٣
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