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 1صفحه 

 

شناسه محصول  شینما یبرا MATCH ای INDEXدارد که از  ازین یبه فرمول F2سلول  در شیت زیر ( 1سؤال 
 ست؟یچ حی"( استفاده کند؟ فرمول صحآنتن)" E2نام محصول در سلول  یبرا

 

1) =MATCH(A2:A7,MATCH(E2,B2:37,0)) 

2) =INDEX(A2:A7, INDEX(E2,B2:37,0)) 

3) =MATCH(A2:A7,INDEX(E2,B2:37,0)) 

4) =INDEX(A2:A7, MATCH(E2,B2:37,)) 

د. ن شوی داده م شیهشتگ )#( نما رتصوبه  ،ستون تنگ بودن   لیبه دل Cشما در ستون  یهاداده   یبرخ( 2سؤال  
 ها را نشان دهد؟تا همه داده   گسترده کنید  ی را به اندازه کاف  Cستون  یدتوانی چگونه م

 . دیرا انتخاب کن Best Fitراست کرده و  کیکل  Cستون  یرو( 1
 . دیکن  ک یدوبار کل Dو  Cستون  یمرز عمود یو ر ( 2
 . دیکن  ک ی دوبار کل  Cستون  یرو( 3
 . دیرا انتخاب کن Best Fitرا انتخاب و سپس  Format Cellsراست کرده،  کیکل  Cستون  یرو بر ( 4

 

  A5و   A3  ،A4 یهابه سلول   نییرا به سمت پا A2( سلول چپ سمت  نیی)گوشه پا رکننده پ   یدسته اگر  ( 3سؤال 
 شود؟ ی ها ظاهر م در آن سلول  یات ی، چه محتودیبکش

 
1) Jan, Jan, Jan 

2) Feb, Mar, Blank Cell 

3) Feb, Mar, Apr 

4) FEB, MAR, APR 
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 گرداند؟ی م  بر  H2H30مقدار را در محدوده  ن یشتری دام تابع بک(  4سؤال 

1) =LARGE (H2:H30, 29) 

2) =MAX(H2: H30)   
3) =UPPER (H2:H30,1)   
4) =MAXIMUM(H2:H30) 

آن در امتداد لبه  یباالرا طوری تنظیم کنید که  شیت  کی دهد ی به شما امکان م ترتیبی  دام مراحل  ک(  5سؤال 
 ؟ شودکاغذ چاپ   یطوالن 

 .دی کن  ک یکل  Orientation> Rotate Text Down  ی. رو2. دیکن  کیکل  Homeبرگه  یرو .1( 1
  ی، رو Orientation. در بخش 2.  دیصفحه< صفحه را انتخاب کن میصفحه< تنظ  یبندطرح برگه. 1( 2

Portrait  دیکن   کیکل . 
  ی، رو Orientation. در بخش 2.  دیصفحه< صفحه را انتخاب کن میصفحه< تنظ  یبندطرح برگه. 1( 3

Landscape   دیکن   کیکل . 
 .د یکن  ک یکل  Orientation> Angle Clockwise ی. رو 2.  دیکن  ک یکل  Home برگه یرو. 1( 4

 

 کنند؟ ی م یها بررسرا در سلول  یعدد  ر یغ ای یعدد  یهاسه یوجود نو تابع زیر،از دو  کیکدام (  6سؤال  

1 )ISNUMBER  وISTEXT 
2 )ISVALUE   وISTEXT 
3 )ISVALUE  وISNUMBER 
4 )ISNUMBER  وISALPHA 

خواهد   خروجی ئیچه  PROPER (A3)باشد ، عملکرد =    DEATH OF CHIVALRYمتن  ی حاو A3گر سلول ا( 7سؤال 
 داشت؟

1) the death of chivalry 

2) THE DEATH OF CHIVALRY 

3) The Death Of Chivalry 

4) The Death of Chivalry 

 

 دیتوانی دهد. چگونه م  شینما 7.9آن را به عنوان  دیخواهی است و شما م  7.877مقدار  یسلول دارا  کی( 8سؤال 
 د؟ یکار را انجام ده   نیا

 . دیاستفاده کن ROUNDاز تابع ( 1
  Alignmentتب  ی. سپس رودیکن  کیکل  Format> Format Cells ی، رو  Homeها در برگه ه سلول گرو  در ( 2
 . دیرا انتخاب کن Right Indentکرده و   کیکل
 . دیکن   کیکل   Decrease Decimalدکمه   یبار رو کی( 3
 . دیکن  ک یرا دو بار کل Decrease Decimal دکمه( 4
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جابجا   ،و مطلق  ترکیبی، ینسب ارجاعات  نیتا ب دیدهی را فشار م  ییهادکمهسلول، چه  شیرایهنگام و(  9سؤال 
 ؟ شود

1) Ctrl + Shift + 4 (in Windows) OR Command + Shift + 4 (in Mac) 

2) Alt + Shift + 4 (in Windows) OR Option + Shift + 4 (in Mac) 

3) F4 (in Windows) OR Command + T (in Mac) 

4) Alt + F4 (in Windows) OR Option + F4 (in Mac) 

 گرداند؟ می را بر  A1کاراکتر سمت چپ سلول   5کدام تابع، (  10سؤال 

1) =A1-RIGHT(A1,LEN(A1)-5) 

2) =LEFT(A1,5) 

3) =FIND(A1,1,5) 

4) =SEARCH(A1,5) 

 ؟دهد نمایش می  Bستون  صورت   را به Aکدام فرمت سفارشی، مقادیر ستون (  11سؤال 

 
1) MMMM-YYYY 

2) MMMM&"-"&YYYY 

3) M-YYYY 

4) MMM-YYYY 
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نام خانوادگی و در نهایت نام، مرتب شوند. چگونه این کار بر مبنای گروه،  به ترتیب،ها الزم است این داده ( 12سؤال 
 را انجام دهیم؟ 

 
1 ) 

 و مرتب کنید یک سلول در ستون »گروه« را انتخاب . 1
 و مرتب کنید « را انتخاب نام خانوادگییک سلول در ستون ». 2
 و مرتب کنید « را انتخاب نامیک سلول در ستون ». 3

2 ) 

 ها را انتخاب )هایالیت( کنید شیت  داده لک .  1
 ها نمایش داده شود ستون  هدر  تا را بزنید Sortدکمه   Dataدر برگه . 2
 بکشید )گروه، نام خانوادگی، نام(  . هدر ها را به ترتیب 3

3) 

 . یک سلول دلخواه در شیت انتخاب کنید 1
 را بزنید  Sortدکمه   Dataدر برگه . 2
 فرض اضافه کنید ، به سطح  پیش (level) . دو سطح3
 . تیک بزنید»نام خانوادگی« و »نام« ، «را به ترتیب »گروه  Sort byهای. گزینه4

4) 

  »نام خانوادگی« و »نام«، «»گروه ستون ترتیب سه . 1
 کنید کلیک  -. روی یکی از هدرها راست 2
 را انتخاب نمایید  Sort All. گزینه 3
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به  با حداکثر ...... ورودی یک نتیجه توانید می کنید، کسل استفاده می را در ا Goal Seekانی که تابع ( زم13سؤال 
 دست آورید. 

 ( چهار1
 ( یک 2
 ( دو 3
 ( سه4

 اند؟گردچه مقداری را برمی  Mod(B3,6)بع  باشد، تا 27مقدار  B3سلول  ( اگر در 14سؤال 

1 )3 
2) 1 
3 )4 
4 )5 

 نمایش دهد؟  نمودار ف را به صورت دو متغیره در یک  تواند دو سری داده مختلکدام نمودار می (  15سؤال 

 XY نمودار  (1

 clustered columnر ستونی نمودا( 2
 combo chart  ترکیبی نمودار ( 3
 bubble chart( نمودار حبابی 4

 سازی راهنمای اکسل چیست؟بهترین راه برای فعال( 16سؤال 

 در ریبون  Helpیا کلیک روی گزینه  F1دکمه زدن ( 1
 ( همه موارد 2
 ز شده از منوی با Helpکلیک در هر جای دلخواه پنجره و انتخاب گزینه -( راست 3
 F10( زدن دکمه 4

 نباید ویرایش شود، چه کار کنیم؟ نهایی است و اطالع بدهیم که فایل  ،دیگر ( برای این که به کاربران  17سؤال 

 را انتخاب کنیم. Protect Workbook، گزینه Fileاز منوی ( 1
 . تیک بزنیمرا  Password Protectی  گزینه،  Fileمنوی  در  Save یگزینهاز  ( 2
 را انتخاب کنیم.  Make read-only یگزینه،  Fileمنوی  در   Save یگزینه ( از  3
 . کلیک کنیمرا   Mark as Finalرا بزنیم و   Protect Workbookی  ، دکمهFileدر منوی   Info یاز گزینه ( 4

  ظر ی مورد نجهینترا که به ئی  یشود ، سپس مقدار ورود ی م  آغازدلخواه  یجهینت کیبا  گزینه،کدام  (  18سؤال 
 کند؟ی محاسبه م شود، می  یهنتم

1) Reverse formula 

2) Data validation 

3) Goal seek 

4) Smart Target 
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 توانید فرمول داخل آن را ببینید. ، می کلیک روی سلول-( با دابل19سؤال 

 درست ( 1
 ( نادرست 2

 ها، رفرنس مطلق یک سلول است؟گزینه   م یک از( کدا 20ؤال  س

1 )$A$2 
2 )A2 

3 )#A2 

4 )A:2 

 عالمت بزنید.، داد که درست است ر تعهاند؟ ها درست فرمول کدام (  21سؤال  

1 )=5B+6B 

2 )=R2*D2 

3 )A3+100 

4 )=F2+F4+F6+246 

اند. نمودار سمت  چپ، با استفاده از کپی  ترسیم شده  A2:G4های های سلول ( نمودارهای زیر بر مبنای داده 22ؤال  س
 نمودار سمت چپ، استفاده شده است؟ تغییر شک در منوی ریبون برای شده است. کدام گزینه ایجاد   راستیسمت  

 
1) Switch Row/Column 

2) Transpose Data 

3) Change Chart Type 

4) Change Data Series 

 


