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نمونه سواالت آزمون  Wordورژن  5آزمون ICDLبین الملل
 -1فایل جاری را در مسیر  C:\2993456به نام  Bookبا پسوند  Docxذخیره کنید.
از منوی دکمه  Office Buttonگزینه  Saveرا انتخاب کنید در پنجره باز شده در قسمت  File nameنام
فایل یعنی  Bookرا وارد کنید و از سمت چپ ابتدا  Computerو بعد درایو  Cو سپس فولدر  2993456را با
دابل کلیک باز کرده و دکمه  Saveرا کلیک کنید
 -2سطر اول پاراگراف اول را  0.6تورفتگی بدهید.
پاراگراف را انتخاب کنید یا روی آن قرار بگیرید سپس از تب  Homeنوار ابزار  Paragraphروی فلش کنار
عنوان آن یعنی  Paragraphکلیک کنید و در پنجره باز شده در قسمت  Specialگزینه  First Lineودر
قسمت  Byعدد 0.6را تایپ کرده و  okرا کلیک کنید.
 -3بین پاراگراف را با پاراگراف قبلی ) (Beforeرا  6ptفاصله بگذارید.
پاراگراف را انتخاب کنید و یا روی آن قرار بگیرید .سپس از تب  Homeنوار ابزار  Paragraphروی پیکان کنار
عنوان آن یعنی  Paragraphکلیک کنید و در پنجره باز شده در قسمت  Spacingو در قسمت  Beforeبا فلش
کنار آن  6PTرا انتخاب کنید و  Okرا کلیک کنید.
 -4از پاراگرافی که با عبارت  Portشروع میشود تا آخرین پاراگراف را شماره گذاری کنید.
از پاراگرافی که با عبارت  Portشروع شده تا آخرین پاراگراف انتخاب کنید .سپس از تب  Homeنوار ابزار
 Paragraphروی فلش کنار دکمه  Numberingکلیک کنید و یکی از شماره گذاریها را انتخاب کنید.
 -5خطاهای امالیی متن موجود را به غیر از کلمات و اسامی خاص را خطایابی کنید.
اسم خاص معموالً اسمی هست که شروع آنها با حرف بزرگ است و یا در کنار اسامی خاصی مانند
 Window Bookقرار دارد.یعنی کتاب ویندوز که  Windowاسم خاص است.
برای اجرای این فرمان از تب  Reviewنوار ابزار  Proofingروی دکمه  Spelling & Grammarکلیک
کنید .پنجرهای باز میشود یکی یکی خطاها را با  Changeجایگزین کنید و اسامی خاص را با  Ignoreنادید
بگیرید( .در آزمون بین الملل در متن نام خاص نداریم)
 -6فایل جاری را به نام  Sampleبا پسوند  Doxcدر مسیر  C:\435678ذخیره کنید.
مانند سوال  1عمل کنید.
 -7فایل  Internet explorerدر مسیر  C:\2993456را باز کرده پاراگراف اول آن را در فایل جاری بعد از
پاراگراف آخر کپی کنید .سپس فایل  Internet explorerرا ببندید.
در حالتی که فایل جاری باز است از منوی  Office Buttonگزینه  Openرا انتخاب کنید و در پنجره باز شده از
سمت چپ مسیر  Computerسپس درایو  Cو بعد فولدر  2993456با دابل کلیک فایل Internet
 explorerباز کنید.
پاراگراف اول آن را انتخاب کنید .روی آن کلیک سمت راست و گزینه کپی را انتخاب کنید  .نام فایل قبلی در نوار
وظیفه یعنی  taskbarویندوز است .روی آن کلیک کنید.چون در سوال گفته بعد از پاراگراف آخر با زدن  Enterدر
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انتهای پاراگراف آخر سر خط بروید و با کلیک سمت راست و گزینه  Pasteآن را کپی کنید.با کلیک روی نام فایل
 Internet explorerدر نوار وظیفه یعنی  Taskbarآن را باز کنید و از منوی  Office Buttonگزینه
 Closeرا انتخاب کنید.
 -8قلم تیتر موجود را رنگی کنید.
عنوان یا تیتر موجود در فایل را انتخاب کنید سپس از تب  Homeنوار ابزار  Fontبا دکمه Font Color
رنگ دلخواه را انتخاب کنید.
 -9قلم تیتر موجود را زیر خط دار کنید.
عنوان یا تیتر موجود در فایل را انتخاب کنید سپس از تب  Homeنوار ابزار  Fontبا دکمه
Underline

آن را زیر خط دار کنید.

 -10گزینه  Hyphenationرا  Automaticفعال کنید.
از تب  Page layoutنوار ابزار  Page Setupروی پیکان کنار دکمه  Hyphenationکلیک کنید و گزینه
 Automaticرا انتخاب کنید.
 -11با استفاده از راهنما عبارت  Insert Page Numberرا جستجو کنید و اولین جمله در باره آن را در فایل جاری کپی
کنید.
روی عالمت سوال که در سمت راست برنامه  Wordاست کلیک کنید و پنجره  Helpباز میشود در آن عبارت
 Insert Page Numberرا که از سوال کپی کردهاید با فشار دادن دکمههای  Ctrl+cکپی کنید و یا تایپ
کنید دکمه  Searchکنار آن را کلیک کنید تا جستجو کامل شود.اگر گفتن وارد اولین مورد جستجو شوید و اولین
جمله آن را در فایل موجود کپی کنید ابتدا روی اولین موردی که در جستجو پیدا شده کلیک کنید و بعد در پنجره باز
شده اولین جمله را کپی و در فایل موجود  Pasteکنید .ولی اگر در سوال گفت اولین جمله پیدا شده را کپی کنید
اولین جمله در موردهای جستجو شده را کپی و در فایل  Pasteکنید.
 -12فایل کنونی را به عنوان نامه برای ادغام پستی معرفی کنید.
برای اجرای ادغام پستی از تب  Mailingنوار ابزار  Start Mail Mergeروی پیکان کنار دکمه Start Mail
 Mergeکلیک کنید و از منوی آن گزینه  Lettersرا انتخاب کنید.
 -13فایل  List. Docxدر مسیر C: \2993456را به عنوان منبع ادغام پستی استفاده کنید.
برای اجرای ادغام پستی از تب  Mailingنوار ابزار  Start Mail Mergeروی پیکان کنار دکمه Start Mail
 Mergeکلیک کنید و از منوی آن گزینه Step By Step Mail Merge…..را انتخاب کنید در سمت راست
برنامه  Wordکادری باز میشود .در قسمت پایین آن روی گزینه  Next Start Documentکلیک کنید و
مجدد در همین قسمت گزینه  Start Recipientsرا کلیک کنید .حال در مرحله سوم روی گزینه Browse
کلیک کنید و در پنجره باز شده به مسیر فایل تعیین شده رفته و با کلیک آن را انتخاب و با دکمه  Openآن را باز
کنید .در پنجره باز شده دکمه  Okرا کلیک کنید و با زدن دکمه …  Nextتا آخر مرحله یعنی Complete the
 mergeرا با کلیک پیش بروید.
 -14فایل  List. Docxدر مسیر  C:\435678را به عنوان منبع ادغام پستی استفاده کنید.
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مانند سوال  13عمل کنید.
 -15عکس موجود در فایل را حذف کنید.
داخل فایل عکسی است .با کلیک روی عکس ،آن را انتخاب کنید ،سپس دکمه  Deleteروی صفحه کلید را فشار
دهید.
 -16فایل تصویری  Photoرا در مسیر  C:\435678را در زیر پاراگراف اول قرار دهید.
از تب  Insertنوار ابزار  Illustrationsروی گزینه  Pictureکلیک کنید .پنجرهای باز میشود با دابل کلیک
وارد  Computerدرایو  Cو فولدر  435678شوید  .دو فایل تصویر عین هم میباشدروی هر کدام از عکسها که
قرار بگیرید پسوند آن را در کادری مشاهده میکنید آن فایلی که پسوند آن JPGاست انتخاب کنید و با دکمه
 Insertآن را وارد فایل کنید.
 -17در پاراگراف اول بعد از کلمه  Youیک پاراگراف جدید ایجاد کنید.
کنار کلمه  Youکلیک کنید و دکمه  enterرا فشار دهید.
 -18بعد از  Youیک فاصله  Line Breakبا خط بعدی ایجاد شده آن را از بین ببرید.
منظور از  Line Breakاین است که بعد از  Youبقیه جمله به خط بعدی رفته .ابتدا کنار کلمه  Youکلیک کنید
سپس با زدن دکمه  Deleteروی صفحه کلید فاصله را از بین ببرید.
 -19اول پاراگراف عالمت © را وارد کنید.
ابتدای پاراگراف کلیک کنید سپس از تب  Insertنوار ابزار  Symbolروی پیکان کنار دکمه  symbolکلیک
کنید و عالمت © را کلیک کنید.
 -20حاشیه بندی سند را از سمت راست  2.5سانت کنید.
از تب  Page layoutنوار ابزار  Page Setupروی فلش کنار عنوان آن نوار ابزار یعنی  Page Setupکلیک
کنید و در پنجره باز شده در قسمت در قسمت  Rightعدد  2.5را وارد کرده و  okرا کلیک کنید.
 -21جمله اول موجود در سند را کادر دور با ضخامت  2 1/4 ptبا رنگ دلخواه ایجاد کنید.
جمله اول موجود در سند را با پایین نگه داشتن کلید  Ctrlو کلیک انتخاب کنید سپس از تب  Page layoutنوار
ابزار  Page Backgroundروی گزینه  Page Borderکلیک کنید و در زبانه  Borderدر قسمت ،width
 2 ¼ ptرا انتخاب و در قسمت  Colorرنگ دلخواه را انتخاب و  Okرا کلیک کنید.
 -22اولین سطر جدول را رنگی کنید.
پیکان ماوس را کنار ردیف اول جدول بگذارید تا حالت خمیده شود سپس از تب  Designنوار ابزار table style
کلیک کنید روی دکمه  Shadingکلیک کنید و رنگ را انتخاب کنید.
 -23پهنای ستونهای جدول را  5سانت کنید.
پیکان ماوس را باالی ستون اول گذاشته تا حالت پیکان عمودی به رنگ سیاه شود سپس با دراگ ستونهای جدول
را انتخاب کنید .از تب  Layoutنوار ابزار  Cell Sizeدر قسمت ستون ،سایز ستون را به 5
سانت تغییر دهید.
 -24عبارات موجود را در ستون اول جدول قرار دهید.
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عبارات موجود در سوال را در ستون جدول تایپ کنید.
 -25کد ملی خود را در سر صفحه در سمت راست قرار دهید.
از تب  insertنوار ابزار  Header&footerروی دکمه  Headerکلیک کنید از منوی باز شده نمونه اول را
انتخاب کنید .عبارت  Type Textرا مشاهده میکنید با دکمه راست چینِ موجود در تب  Homeنوار ابزار
 Paragraphآن را به سمت راست برده و کد ملی را در آن وارد کنید.
 -26یک فیلد که  File nameرا نشان میدهد در پا صفحه در سمت چپ قرار دهید.
از تب  insertنوار ابزار  Header&footerروی دکمه  Footerکلیک کنید از منوی باز شده نمونه اول را
انتخاب کنید .سپس در تب  Designنوار ابزار  Insertروی دکمه  Quick Partکلیک کنید و از زیر منوی آن
گزینه  Fieldرا انتخاب ،پنجرهای باز میشوددر سمت چپ این پنجره با استفاده از نوار مرورگر عبارت File
 nameرا انتخاب و  Okرا کلیک کنید( .در این پنجره در سمت راست میتوان تعیین کرد حروف File name
بزرگ ،کوچک و ...باشد)..
 -27عبارات زیر را در جاهای تعیین شده وارد کنید.
در این سوال عبارات مشابه عبارات زیر مشاهده می کنید :
KERMAN INFORMATIC

From:

][2443687

Phone:

][2454480

Fax:

]Company Name: [ICDL
در فایل جاری این عبارات را به صورت زیر مشاهده میکنید.
][Type Name

From:

][Type the sender phone number

Phone:

][Type the sender fax number

Fax:

]Company Name: [Type the sender company name
حال باید عبارات باالی را روبروی جاهای تعیین شده یکی یکی کپی کنید.
 -28سبک پاراگرافی  Centerرا روی پاراگراف اول اعمال کنید.
پاراگراف اول را انتخاب کنید و از تب  Homeنوار ابزار  Styleروی پیکان کنار عنوان نوار ابزار یعنی  Styleکلیک
کنید ،کادر  Styleباز میشود روی سبک  Centerکه معموالً باالی این کادر است کلیک کنید تا سبک اعمال
شود.
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 -29فایل  Sampletest32.docxرا از پوشه  C:\2993456باز کنید سپس با نام  Windagm.docxدر همان
مسیر ذخیره کنید.
ابتدا از منوی  Office Buttonگزینه  openرا انتخاب کنید با استفاده از قسمت چپ این پنجره ،وارد مسیر
 C:\2993456شده و فایل  Sampletest32.docxرا باز کنید.
 -30جهت سند را به صورت عمودی ) (Portraitتنظیم کنید.
از تب  Page Layoutنوار ابزار  Page setupروی پیکان کنار دکمه  Orientationکلیک کنید و گزینه
 Portraitرا انتخاب کنید.
 -31اندازه کاغذ را برای پرینت گرفتن از  legalبه  A4تغییر دهید (پرینت نگیرید) و ذخیره کنید
از تب  Page Layoutنوار ابزار  Page setupسپس گزینه  Sizeاندازه  A4را انتخاب کنید.
 -32تاریخ  2008/06/14در باالی عبارت  To the members Of the Windsurfing Clubوارد کنید.
چون تاریخ روز نمیباشد باالی عبارت که در سوال ذکر شده و در سند میباشد کلیک کنید و تاریخ را تایپ کنید ولی
اگر باالی عبارت جای نبود ابتدای خط این عبارت کلیک کنید ،یک  Enterبزنید عبارت یک خط پایین بیاید بعد
تاریخ را تایپ کنید.
البته اگر تاریخ جاری و به روز بود از تب  Insertنوار ابزار  Textروی دکمه  Date &Timeکلیک کنید
پنجرهای باز میشود تاریخی که با این فرمت نوشته شده انتخاب و  Okرا کلیک کنید.
 -33متن داخل باراگرافی که با عبارت  this is a call…..شروع میشود را  Justifyکنید.
روی پاراگراف قرار گرفته سپس از تب  homeنوار ابزار  paragraphروی دکمه  Justifyکلیک کنید و
 Justifyرا انتخاب کنید.
 -34عبارت  Agendaرا وسط چین کنید.
روی کلمه قرار گرفته سپس از تب  homeنوار ابزار  paragraphروی دکمه  Centerیعنی وسط چین کلیک
کنید.
 -35برای آیتمهای برنامه زمانی از آیتم  Election of…….تا آیتم …… Expeditionفاصله ابتدای پاراگراف
) (indentsبگذارید به طوریکه که فاصله آن از حاشیه سمت چپ  2سانتی متر باشد .سند را ذخیره کنید.
از پاراگرافی که با عبارت  Election of…….شروع میشود تا آخر پاراگرافی که با عبارت ……Expedition
شروع میشود انتخاب کرده سپس از تب  Page layoutنوار ابزار  Page setupروی پیکان کنار عنوان نوار
ابزار یعنی  Page setupکلیک کنید .پنجرهای باز میشود در زبانه  Marginsدر قسمت  Leftعدد  2را وارد
کرده و  Okرا کلیک کنید.
 -36برای لیست آیتمهای برنامه زمانی از آیتم  Election of…….تا آیتم …… Expeditionرا بالت )(bullet
اعمال کنید.
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از پاراگرافی که با عبارت  Election of…….شروع میشود تا آخر پاراگرافی که با عبارت ……Expedition
شروع میشود انتخاب کرده سپس از تب  Homeنوار ابزار  Paragraphروی دکمه بالت کلیک کنید بالت
دلخواهی را انتخاب کنید.
 -37فاصله بین خطوط دوتایی ) (Double Line Breakبین موارد بالت دار را از آیتم  Election of…….تا
آیتم …… Expeditionاعمال کنید.
از پاراگرافی که با عبارت  Election of…….شروع میشود تا آخر پاراگرافی که با عبارت ……Expedition
شروع میشود انتخاب کرده سپس از تب  Homeنوار ابزار  Paragraphروی پیکان کنار عنوان نوار ابزار یعنی
 Paragraphکلیک کرده ،پنجرهای باز میشود در قسمت  Line spacingگزینه  doubleرا انتخاب کرده و
 Okرا کلیک کنید.
 -38فاصله خطی کوچک بعد از کلمه  Seaدر پاراگرافی که با  there are still spaces…..شروع میشود را حذف
کنید.
کنار کلمه  Seaکلیک کنید سپس با  Deleteفاصله را از بین ببرید.
 -39از سمت چپ متنی که با عبارت  Special Rate for….آغاز میشود یک  tabبه فاصله  2.5سانتی متر تنظیم
و اعمال کنید.
از تب  Homeنوار ابزار  Paragraphروی پیکان کنار عنوان نوار ابزار یعنی  Paragraphکلیک کرده،
پنجرهای باز میشود روی دکمه  Tabکه در پایین صفحه است کلیک کنید و در قسمت tab stop position
عدد  2را وارد کرده و  Okرا کلیک کنید .و دکمه  Tabرا فشار دهید.
 -40برای عبارت  See Anne for detailsدر سند Superscript ،اعمال کرده و ذخیره کنید.
ابتدا عبارت را انتخاب کرده سپس از تب  Homeنوار ابزار  fontروی دکمه  (X2) Superscriptکلیک کنید.
 -41یک فاصله صفحه ) (page breakبالفاصله قبل از عبارت  2008 EXPEDITIONوارد کنید.
ابتدای این عبارت کلیک کنید سپس از تب  Insertنوا ر ابزار Pagesگزینه  page breakرا کلیک کنید و یا
کلیدهای  Ctrl+را همزمان فشار دهید.
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