آزمون کارربی رایاهن (مدت آزمون  54دقیقه) دوره:

انم و انم خانوادگی:

شماره رپونده:

اترخی:

 4( Windowsنمره)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.5

پوشه ای در  desktopبسازید و نام آن را  Amoozeshقرار دهید 0/25( .نمره)
یک  accountویندوز استاندارد با نام  testایجاد کرده و برای آن رمز و تصویری مربوط به سفر حج قرار دهید 0/55( .نمره)
زبان یونانی  Greekرا به صفحه کلید خود اضافه کنید 0/25( .نمره)
نرم افزار  onenoteرا از مجموعه نرم افزار آفیس حذف نمایید 0/5( .نمره)
محافظ صفحه نمایش  screensaverبرای دستگاه خود قرار داده به نحوی که پس از  2ساعت فعال گردد 0/5( .نمره)
کلیه اعداد ویندوز را به حالت فارسی و تقویم ویندوز را به حالت قمری انتخاب نمایید 0/55( .نمره)
فونت "نیریزی" را دانلود کرده و نصب نمایید 1( .نمره)

.8

برنامه  wordرا باز کرده و با استفاده از اجزای مورد نیاز تصویر زیر را ایجاد کنید و در پوشه  Amoozeshبا نام خودتان ذخیره نمایید.

 5( Wordنمره)
توپر و زیر خط دار

کج ( 0/25نمره)

( 0/5نمره)

درج تصویری از مکه
با چینش آن
( 0/55نمره)

فسفری ( 0/25نمره)

جدول  6سطر  4ستون
ترکیب ستون های سطر آخر
( 1نمره)

 0/25( B Zar - 16نمره)

درج شماره صفحه با
اعداد فارسی ( 1نمره)
درج نام و نام خانوادگی
داخل شکل ابر ( 0/5نمره)

 5/5( Power Pointنمره)

درج حاشیه کاغذ و تنظیمات آن
کاغذ  0/5( A3نمره)

.9
.10
-

با استفاده از یک موتور جستجو در اینترنت سه تصویر از اماکن متبرکه عتبات در پوشه  Amoozeshذخیره نمایید 0/5( .نمره)
برنامه  Power Pointرا باز کنید.
 3اسالید بسازید و در هرکدام ،عکسی از اماکن متبرکه که ذخیره نموده اید ،و نام آن ها را قرار دهید 1( .نمره)
یک افکت ثابت برای تمام اسالیدها و افکت ورود و خروج برای تصاویر قرار دهید 1( .نمره)
جهت رفتن به اسالید بعدی ،قبلی خروج از نمایش برای هر اسالید کلیدهای مربوطه را تعریف نمایید 1/5( .نمره)
برای نمایش هر اسالید زمان  5ثانیه را قرار دهید بطوریکه با کلید موس اسالید بعدی باز نشود 0/5( .نمره)
تم یا پس زمینه ای برای اسالیدها قرار دهید 0/5( .نمره)
فایل ساخته شده را به شماره پرونده تان در پوشه  Amoozeshذخیره نمایید 0/5( .نمره)

.11
.12
.13
.14

از سامانه آموزش مجازی فایل کتاب اماکن را از قسمت منابع (بخش دوره بدو خدمت) دانلود کنید و در پوشه  Amoozeshذخیره نمایید 1( .نمره)
صفحه خانگی ( )Homepageخود را سایت سامانه آموزش مجازی  amoozesh.hajj.irو سامانه مسئولین فرهنگی  farhangi.hajj.irقرار دهید 1( .نمره)
یک پوشه در  Favoriteبه نام  Amoozeshساخته و سایت آموزش و مسئولین فرهنگی را در آن ذخیره نمایید 1( .نمره)
فایل های  wordو  power pointساخته شده را با استفاده از ایمیل خودتان که در سوال قبل ساختید و یا ایمیلی که قبال داشته اید به آدرسی که استاد بیان می کند
ارسال نمایید 1( .نمره ارسال و  1نمره پیوست)
از تاریخچه ( )historyمرورگر خود تنها اطالعات پر شده در سایت ها و رمزها را پاک نمایید و در حالتی قرار دهید که پس از هر بار خروج از مرورگر این قسمت ها در
تاریخچه خود به خود پاک شود 0/5( .نمره)

.15

 5/5( Internetنمره)

