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 اگط هحتَای یک فیلس زض زٍ ظیط سیستن هتفاٍت زضج ضَز چِ پسیسُ ای ضخ زازُ است؟ -1

 استاًساضزّا ًطسى اعوال(ز    کاضی فعٍى(ج    افعًٍگی(ب    الف(ًاساظگاضی زازُ ّا

 ّط هفَْم ٍ یا ضیء زض ّط هحیط کسام گعیٌِ است ؟ -2 

  هَجَزیت(ز         عولیاتی هحیط(ج                فیلس(ب            الف(ٍیژگی

 زض اضیاء پایگاُ زازُ کسام گعیٌِ تطای کسًَیسی هٌاسة است ؟ -3 

 ز(هاجَل       هاکطٍ(ج      گعاضش(ب        فطم(الف 

 ًام ٍ قالة فایل پایگاُ زازُ زض کسام گعیٌِ ًوایص زازُ هی ضَز ؟ -4 

  اطالعاتی تاًک اضیاء پٌجطُ(ز    ىج(ًَاض عٌَا   اطالعاتی تاًک پٌجطُ(ب    الف(ًَاض هٌَ

 حساکثط چٌس کاضاکتط هی تَاى قطاض زاز؟ textزض فیلس ّا اظ ًَع  -5 

 512(ز             256(ج              255ب(            64الف(

 کسام کٌتطل ًاهقیس است ؟  -6

 Check Box(ز       Labelج(       Option Button(ب        List Boxالف(

 زض کسام ًَع پطس ٍ جَ هی تَاًین اطالعات یک جسٍل ضا اظ جسٍلی زیگط تغییط زّین ؟ -7

 Make table Query(ز    Append Query(ج   Update Queryب(     Crosstab Queryالف( 

 زض کسام ضٍش ایجاز گعاضش ًوی تَاًین اظ اتعاضّای ططاحی استفازُ کٌین ؟ -8 

 ج ٍ الف( ز           Report Wizard(ج       Design(ب        Auto Queryالف(

 کسام گعیٌِ ًواّای قاتل ًوایص گعاضش ّا ًوی تاضس؟ -9

 Auto Reportز(           Layout Preview(ج        Print(ب          Designالف(

 کسام عولیات ضا هی تَاى اظ ططیق پطس ٍ جَ اًجام زاز ؟ -11 

 ز(ّط سِ هَضز          هطاّسُ(ج        زازّا یطایصٍ( ب        الف( جست ٍ جَ

 .کسام یک اظ ذصَصیات یک تاًک اطالعاتی ًوی تاضس؟11 

 الف.ططاحی یک پاضچِ

 ب.ًاساظگاضی زازُ ّا
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 ج.هسیطیت هتوطکع

 ز.اعوال استاًساضزّا

 .ایي سطح تِ عٌَاى جعئیات شذیطُ ساظی هحسَب هی ضَز.12

 الف.زاذلی

 ب.هفَْهی

 ج.ذاضجی

 ز.کاضتطزی

 .....ترص اصلی زض تاًک ّای اطالعاتی است.13

 الف.هاجَل

 ب.پطس ٍ جَ

 ج.جسٍل

 ز.گعاضش

 .تطای ًگْساضی تاضید ضوسی تْتط است اظ ًَع فیلس ... استفازُ کٌین.14

 data/timeالف.

 textب.

 numberج.

 memoز.

 ز هی کٌس؟.کسام یک اظ گعیِ ّای ظیط ضططی است کِ زازُ ّای ٍاضز ضسُ ضا هحس15ٍ

 validation ruleالف.

 requiredب.

 validation textج. 

 indexedز.

 .کسام یک اظ کٌتطل ّای ظیط هقیس است؟16
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 tabcontrolالف.

 command buttonب.

 listboxج.

 ز. الف ٍ ب

 .کسام یک اظ تَاتع ظیط تاضید جاضی سیستن ضا تاظهی گطزاًس؟17

 )(dayالف.

 )(dateب.

 )(weekdayج.

 )(datepartز.

 .اظ کسام یک اظ زستَضات ظیط تطای ایجاز ضکَضز استفازُ هی ضَز؟18

 insertالف.

 updateب. 

 select…intoج.

 unionز.

 .زض کازم یک اظ حالت ّای ایجاز جسٍل ّیچ گًَِ اضتثاطی تیي پایگاُ زازُ فعلی ٍ تاًک اطالعاتی ٍجَز ًساضز؟19

 wizardالف.

 designب.

 linkج.

 importز.

 الح هقازیط فیلس یا قیلس ّای اظ ضکَضز ... ًام زاضز؟.اص21

 الف.تاظیاتی

 ب.ٍیطایص

 ج.تغییط ساذتاض
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 ز.تِ ٌّگام ساظی

 ساذتاضپایگاُ زازُ است،توام هَجَزیت ّا ٍ اضتثاط تیي آى ّا ضاهل هی ضَز. -21

 هسل زازُ ای        سطح زاذلی                    سطح ذاضجی                               سطح هفَْهی

 سیستن شذیطُ ٍ تاظیاتی اظ هفَْم سازُ.....................تَسعِ پیسا کطزُ است -22

 اکسس                            ضکَضز                                       کلیس                     فایلیٌگ  

 عث یكتایی ضکَضز ّا هی ضَز.................هی گَیینتِ فیلس یا ظیط هجوَعِ ای اظ فیلس ّا کِ تا -23

 فایل                                 ضکَضز                                     پایگاُ زازُ                     کلیس    

 کاضاکتط ضا شذیطُ هی کٌس هطتَط تِ کسام ًَع فیلس هی تاضس؟ 64kاظ ًَع هتي است کِ تا  -24

Memo                                          text                              currency                  format 

 ضطط ٍ هعیاض زض پطس ٍ جَی تجوعی است؟ -25

Having                                    group by                              union                 subquery 

 است ٍ تِ ّواى صَضت قاتل کٌتطل استexcelگطاف زازُ ّا ضا ًوایص هی زّس.گطاف ایي هحیط ضثیِ هحیط  -26

Chart wizard               lable wizard             repart wizard                        autoreport tabule 

 ّاست............ضطط ٍ هعیاض هحسٍز ساذتي ضکَضز -27

Where                                       orderby                                 join                     insert 

 تا ایي ًَع پطس ٍ جَ هی تَاًین اطالعات یک یا چٌس جسٍل ضا زض قالة ضزیف ٍ ستَى ذالصِ ًوایین-28

Cross tab                                Action QUERY                      SUBQUERY            GROUP BY 

 تطای اًتراب ضکَضز ّا اظ ایي زستَض استفازُ هیطَز-29

SELECT                                        JOIN                                 DELETE                INSERT 

 َضزّاستتطای ایجاز پطس ٍ جَی تطکیة ضک-31

UNION                                     JOIN                           UPDATE                          INSERT 

 ...................یكی اظ اًَاع سیستن ّای شذیطُ ٍ تاظیاتی اطالعات است . -31 

 زاًص پایگاُ( ز             اتیج( تاًک اطالع          ساظی تطًاهِ( ب          الف (زازُ ّا

 ّط فیلس زاضای چٌس جع است ًام تثطیس  -32 
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  هقساض ٍ جع(ز       زازُ اجعا(ج       اطالعات ٍ زازُ جع2(ب      جع ًام ٍ هقساض2الف(

 زض ٍاقع ّط فیلس یک............یا ......تِ حساب هی آیس . -33 

  زازُ ٍ هقاض(ز                  ب ٍ الف(ج                صفت(ب               الف(ٍیژگی

 تِ هجوَعِ ی فیلس ّا ی هطتثط یک ............... هی گَیین  -34 

   قالة(ز                   ضکَضز(ج                        فایل(ب                  الف(کلیس

 ّط یک اظ ضکَضز ّا ضَز ............گَیٌس  تِ فیلس یا ظیط هجوَعِ ای اظ فیلس ّا کِ تاعث یكتایی -35 

 ضزیف(ز                      ضکَضز(ج                 key(ب                      fileالف(

 ...........جایی است کِ ًی تَاى زازُ ّا ضا شذیطُ کطز  -36 

 فطم(ز                  فایل( ج             جسٍل( ب                 الف(پایگاُ زازُ

 یک جسٍل اظ ضکَضز ّایی تا ................قالة هطاتِ تطكیل ضسُ است  -37 

    آزضس( ز                            ًطاًی(ج                  عٌَاى( ب           الف( قالة

 .ضا هطتة کٌیس ٍقتی جسٍل ایجاز ضس ٍ زازُ ّا زض آى ثثت ضسًس هی تَاًیس .................. -38 

  فیلسّا( ز                 ضکَضزّا( ج                     ّا زازُ(ب                 الف( قالثْا

 سازُ تطیي ٍ هعوَل تطیي ًَع پطس ٍ جَ ................ اظ جسٍل است  -39 

 ضکَضزّا( ز                     فیلسّا( ج            ب(اًتراب زازُ ّا         الف(زازُ ّا

اظ اًَاع زیگط پطس ٍ جَ ّا پطس ٍ جَی ...............است یعٌی ایجاز ضکَضز ّای جسیس یا ٍیطایص ٍ حصف ضکَضز ّا ضا  -41 

 اًجام زّس 

 ز(عولیاتی            ّا عٌَاى(ج                 ّا ضکَضز(ب               الف(زازُ ای

 

   یک پایگاُ ًیست؟ ایکسام گعیٌِ جع هسٍل ّای زازُ 41

    ز(هفَْهی          ای هطاتثِ سلسلِ(ج         ای ضثكِ(ب         الف(ضاتطِ ای

 زض ّط هحیط عولیاتی تعسازی.................... ٍجَز زاضز؟-42

 ضاتط(ز                        زازُ(ج                 ( ضیب       الف(هَجَزیت
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 صفات ٍ ٍیژگی ّای ّط هَجَزیت زض ٍاقع ّواى ............. ّستٌس؟-43

 زازُ اُپایگ هفاّین(ز                    ضی(ج                   ب(فیلس         الف(ضکَضز

 هَجَزیت چیست؟-44

             عولیاتی هحیط زض ّا هَجَزیت توام( ب           الف( ّط هفَْم یا ضی زض هحیط عولیاتی

 عولیاتی هحیط ّای گی ٍیژ(ز                          ج( ططاحی هحیط عولیاتی

 اًَاع هاّیت زض اضتثاط ضا ًام تثطیس؟-45

 ز( ّوِ ی هَاضز                  چٌس تِ چٌس( ج              چٌس تِ یک(ب         الف( یک تِ یک

 زض ّط هحیط عولیاتی هجوَعِ اظ هَجَزیت ّا ی هٌاسة ٍ هطتثط تط اساس ..........-46

 سیستن هَضز ططاحی ،اًتراب هی ضَز؟

     الف( هطظ ٍ هحیط

        هحسٍزُ ٍ هحیط( ب 

          ج( هحسٍزُ ٍ هطظ 

 ّا هَجَزیت ٍ عولیاتی هحیط(ز 

 زض ًوَزاضER کٌٌس؟ هی اضایِ ضكلی چِ تا ضا هَجَزیت   -47

 شٍظًقِ(ز             لَظی(ج            هستطیل(ب              الف(زایطُ

 تَاًس ًطاى زٌّسُ ی یک هَجَزیت یا اضتثاطی تیي هَجَزیت ّا تاضس؟ّط .....هی -48

 ز(جسٍل                        هاّیت(ج           اضتثاط(ب      الف(زازُ

 َزیت ّا ٍتیاى عولكطز اضتثاط اظ چِ چیعی تطای ًطاى زازى اضتثاط هاتیي هَج -49

 استفازُ هی ضَز؟

         ًوَزا تطسین( الف 

       ب( تطسین هاّیت

  اجعای اظ استفازُ(ج 
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 ER  ز(استفازُ اظ ًوَزاض

 اًی اظ............یک هسل ساظی هع -51

       ّا ٍیژگی(ز            ّا هاّیت(ج                ّاست زازُ(ب         الف( ضی ّاست

 سٍل ًطاى هی زّس. .گعاضش ضکَضزّا ضا ضثیِ ًوای ........ فطم ّا ٍ ج51

  Designالف.

 Wizard ب.

 Datasheetج.

 Import tableز.

 .. گعاضش هی تَاًین ظاّط ّط گعاضش ضا ایجاز ٍ یا تغییط زاز..زض ًوای ..52

  Design.الف 

     Wizard.ب 

 Print.ج 

 Layout preview.ز 

 تاظ هی کٌس. design...... گعاضش ذالی ضا زض ًوای 53

  Design view.الف 

  Report wizard.ب 

 Chart wizard.ج 

   Auto report.ز 

 .ایي ضٍش گعاضضی ضا ایجاز هی کٌس کِ توام فیلسّای جسٍل یا پطس ٍ جَی اًتراب ضسُ ضا زض تط هی گیطز.54

 Report wizardالف. 

  Auto report columnar.ب 

  Auto report tabular.ج 

 Design viewز. 
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 .....گطاف زازُ ّا ضا ًوایص هی زّس.55

 Chart wizardالف. 

 Label wizard.ب 

 wizardج. 

 Report wizard ز.

 .کسام یک اظ هعوَل تطیي ضٍش ّای ایجاز گعاضش است؟56

  Designالف. 

 Report wizard. ب

 wizardج. 

 Report Designز. 

 


