تایپ رایانهای
.1

سندی با نام  Textدر پوشهای با نام و فامیل خود روی میزکار ایجاد نمایید ،ساختار تایپ را روی مدل فارسی قرار داده ،سپس متن زیر را با اندازهی
قلم  19تایپ کنید.

 بخشندهترین مردم کسی است که در هنگام قدرت ،میبخشد.
الف) کلمهی «مردم» را به صورت ضخیم و منعکس شده نمایش دهید.
ب) کلمهی «قدرت» را با یک طیف از نوع  Radialو با دو رنگ قرمز و بنفش پُر کنید.
د) اطراف صفحه حاشیهای از نوع  Artبه رنگ سبز با ضخامت  15پوینت درج کنید به طوری که فاصلهی حاشیهی درج شده تا لبههای کاغذ از هر طرف
 10پوینت باشد.
.2

یک سند با اندازهی  A4به صورت خوابیده ایجاد کرده ،بافتی به دلخواه روی پسزمینهی صفحهی خود قرار دهید و جدول زیر را با ویژگیهای
خواسته شده ترسیم کرده و سند خود را با نام  Docبه صورت الگو در پوشهای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید.

الف) عرض و ارتفاع جدول متناسب با محتویات جدول باشد .ب) حاشیههای بیرونی جدول به رنگ سبز باشد.

ردیف

لیست فراگیران
نام

نامخانوادگی نام پدر کدملی

1
2
.3

یک سند  A5به صورت افقی ایجاد نمایید و در صفحه خود یک تصویر با پهنای  8cmدرج کنید شکل تصویر خود را به دلخواه تغییر دهید ضخامت
حاشیهی اطراف تصویر را روی  15پوینت گذاشته و رنگ حاشیه را به بنفش تغییر دهید .روی تصویر یک لینک با عنوان « اینجا کلیک کنید» به
سایت  www.yahoo.comایجاد نمایید سند خود را با نام  PICروی میزکار در پوشهای با نام خود ذخیره نمایید.

.4

سه صفحهی  A4ایجاد نمایید ،به طوری که در صفحات فرد سرصفحهای با عنوان «تایپ رایانهای» در باالی صفحه و سمت راست و عنوان «اشکال
هندسی» در صفحات زوج در پایین صفحه و در سمت چپ به صورت پاصفحه نمایش داده شود ،سه شکل به دلخواه در صفحه دوم درج کنید،

مجتمع آموزشی حرفه آموزان شیراز
با بیش از  22سال سابقه درخشان
دارای دو مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای
ارائه دهنده :دیپلم کامپیوتر -دیپلم حسابداری -دیپلم صفحات وب-دیپلم گرافیک-دیپلم تولید چند رسانه ای

معتبر ترین مرکز جنوب کشور در برگزاری دوره های ICDL

با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای

تنها آموزشگاه مجاز برگزار کننده دوره های کاربردی ویژه بازار کار با جزوه رایگان در استان فارس
اولین آموزشگاه در کل کشور که با متد جهانی  FLCآموزش میدهد
شیراز -بین سینما سعدی وپارامونت سمت سینما کوچه شماره یازده
32335997-09174534608-09178208014-32332917
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اشکال را گروهبندی کرده و داخل آنها را بایک طیف به دلخواه پر کنید ،سند خود را با نام  Shapesدر پوشهای با نام و فامیل خود روی میزکار
ذخیره نمایید.
.5

یک پس زمینهی محو شده به رنگ آبی و به صورت مورب با عنوان « آزمون عملی » با اندازهی قلم  155در سند خود ایجاد کرده سطح کاغذ خود را
با یک طیف دورنگ که از گوشهی کاغذ باشد ،پر کنید یک کادر متنی در صفحه ایجاد کرده و نام و فامیل خود را به صورت هنری در آن تایپ
کنید  ،فایل خود را با نام  Testبه صورت الگو در پوشه ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید.

.6

شکل زیر را ترسیم نموده ،داخل شکل را با یک بافت پرکرده و متن داخل آن را به روش ستون بندی تایپ کنید ،اطراف صحفه حاشیهای از نوع Art
درج کنید به طوریکه فاصلهی حاشیه تا لبههای کاغذ از هر چهار طرف 12پوینت باشد ،فایل خود را با نام  Textدر پوشهای با نام و فامیل خود روی
میزکار طوری ذخیره کنید که هنگام باز کردن مجدد سند رمز خواسته شود.

 .7یک ترکیب پستی با سه رکورد برای متن زیر ایجاد نمایید ،فایل خود با نام  Testدر پوشهای با نام و فامیل خود روی میزکار به گونهای

ذرات جهان ثنای حق میگویند

تسبیح کنان لقای او میجویند

ما کوردالن خامششان پنداریم

با ذکر فصیح راه او میپویند

ذخیره نمایید که هنگام بازکردن مجدد آن رمز ورود بخواهد.
با سالم ؛
احتراماً به استحضار میرساند  ،آقا/خانم « »Last_Name« »First_Nameفرزند « »Father’s Nameبا کدملی «»Number
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