ًوًَِ سَاالت هیاى ترم درس ًرم افسار ًطر( 1داًطجَیاى هحترم کارضٌاسی)

هذرس :سپاس هقذم

 -1فرهت سل را تعریف ًواییذ ٍ کاربرد آًرا بیاى ًواییذ
 -2خطای  #######در چِ صَرتی ًوایاى هی ضَد
 -3درصَرتیکِ بخَاّین هتي یا عذد هَجَد در ّر اًذازُ ( کن یا زیاد) در سل جا ضَد چگًَِ عول هی کٌین؟
 -4اگر بخَاّین از سلَل ّای  A3 , A2 , A1هیاًگیي بگیرینً .حَُ ًگارش آًرا بیاى ًواییذ.
 -5تابع IFرا تعریف کردُ ٍ کاربرد آًرا بیاى ًواییذ.
 -6در فرهت سل  CUSTOMکردى یک سلَل بِ چِ هعٌاست ٍ چِ کاربردی دارد؟
 -7خطای VALIUEدر چِ صَرتی ًوایاى هی ضَد
 -8تٌظین اًذازُ سطر ٍ ستَى بِ چٌذ طریق صَرت هی گیرد؟ چگًَِ؟
 -9تابع تاریخ اهرٍز در سیستن چیست؟ چگًَِ هی ًَیسین؟
 -11اگر بخَاین در سلَل  A8جوع سلَل ّای  A1تا  B1 ٍ A7را جوع کٌینً .حَُ ًگارش آًرا بیاى ًواییذ؟
 -11آیا  13/12/2111صحیح است؟ در چِ صَرت؟
 -12کاربرد  HIDEکردى سطر ,ستَى ٍ یا صفحِ چیست؟
 -13اگر بخَاّین در سلَل  A1حاصل جوع  B1تا  B10را بر خاًِ  C1تقسین کٌین چکًَِ هی ًَیسین؟
 -14اگر در سلَل  A1داضتِ باضین "محمد" و در سلول  A2داشتو باشیم "محمدی" می خواىیم در سلول  A3عبارت "محمد
محمدی" درج شود .از چو عملگری استفاده می کنیم؟ ونحوه نگارش آن چگونو است؟
 -15خطای ! #DIV/0چیست؟ علت ایي خطا را بیاى ًواییذ؟
 -16کاربرد تَابع زیررا بیاى ًواییذ:
TIME
TODAY
 -17هی خَاین بِ رًجی از اعذاد

DATE

NOW

3311
3312
3313
بِ ابتذای ایي رًج عذد 2121را اضافِ کٌین .چگًَِ عول هی کٌین؟ (اعذاد بصَرت 21213311ضَد)
 -18دٍ سلَل  A2 ٍ A1را در سلَل  A3با ّن جوع کردین .خطای ! #VALUEهطاّذُ هی ضَد .علت آى چیست؟
 -19هی خَاّین سلَل ّای A1تا A10را باّن در سلَل  A11جوع کردُ ٍ ًتیجِ را بر خاًِ  B1تقسین ًوایینً .حَُ
ًگارش آًرا بیاى ًواییذ.
 -21تَابع در اکسل بِ چِ هعٌاست ٍ چِ کاربردی دارًذ؟
 -21کاربرد تَابع زیررا بیاى ًواییذ:
DAY
MIN
COUNT
 -22ترتیب در هحاسبات اکسل را بیاى ًواییذ؟

ًوًَِ سَاالت هیاى ترم درس ًرم افسار ًطر( 1داًطجَیاى هحترم کارضٌاسی)

هذرس :سپاس هقذم

 -23دٍ سلَل  A2 ٍ A1را در سلَل  A3با ّن جوع کردین ٍتقسین بر سلَل  .A5خطای ! #DIV/0هطاّذُ هی ضَد.
علت آى چیست؟
 -24برای هحافظت از اطالعات یک فایل(اطالعات سلَل ّا) اکسل چگًَِ بایذ عول ًوَد(از چِ رٍضی استفادُ هیطَد)
 -25کاربرد اکسل چیست؟
 -26کاربرد تَابع زیررا بیاى ًواییذ:
TIME
TODAY
 -27هی خَاین بِ رًجی از اعذاد

DATE

NOW

3311
3312
3313
.
.
.
3370
بِ ابتذای ایي رًج عذد 2121را اضافِ کٌین .چگًَِ عول هی کٌین؟ (اعذاد بصَرت 21213311ضَد)
 -28هی خَاّین سلَل ّای  A1تا  A10را باّن در سلَل  A11جوع کردُ ٍ ًتیجِ را بر خاًِ  B1تقسین ًوایینً .حَُ
ًگارش آًرا بیاى ًواییذ.
 -29ترتیب در هحاسبات اکسل را بیاى ًواییذ؟
 -31دٍ سلَل  A2 ٍ A1را در سلَل  A3با ّن جوع کردین ٍتقسین بر سلَل  .A5خطای ! #DIV/0هطاّذُ هی ضَد.
علت آى چیست؟
 -31چِ تابعی در اکسل ٍضیت تاریخ ٍ زهاى کًٌَی سیستن را ًوایص هی دّذ؟ ًحَُ کاربرد ًگارش آى چیست؟
 -32اگر بخَاّین سلَل  A1از Sheet1برابر با جوع سلَل ّای  A1تا  A10از  Sheet2باضٌذ ,آیا ًگارش زیر صحیح
است؟اگر صحیح ًیست چرا؟
(=SUM(Sheet2!A1+A10
 -33تٌظین اًذازُ سطر ٍ ستَى بِ چٌذ طریق صَرت هی ًگیرد؟ چگًَِ؟
 -34تابع تاریخ(فقط تاریخ) اهرٍز در سیستن چیست؟ چگًَِ هی ًَیسین؟
 -35عذد رٍبرٍ را باتَجِ بِ رتبِ اعوال ریاضی در اکسل رتبِ بٌذی ًواییذ
((=))5*2(8(/)4-)15/B2
 -36هی خَاّین دٍ سلَل  A2 ٍ A1را در سلَل  A3با ّن جوع کردین ٍتقسین بر سلَل  .A5خطای ! #DIV/0هطاّذُ
هی ضَد .علت آى چیست؟

ًوًَِ سَاالت هیاى ترم درس ًرم افسار ًطر( 1داًطجَیاى هحترم کارضٌاسی)

هذرس :سپاس هقذم

 -37آیا ًگارش زیر صحیح است؟ درصَرتیکِ صحیح ًیست علت آًرا بیاى ًواییذ؟
=sum(A1,A2,A3,A4,A5)/8
 -38اٍلَیت عولیات زیر را بٌَیسیذ؟
=(25-8)/3-42
 -39تَابع زیر را تعریف ًواییذ؟
MAX

DATE

time

Now

today

Min

