هنرستان هیات امنایی شهید چمران منطقه  7تهران

خالصه کتاب

کاربرد رایانه در حسابداری

00

با پاسخنامه سئواالت تستی

مجید علی بابایی
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فروردین 6931

با تشکر از کلیه عزیزانی که در تهیه ی جزوه ما را یاری نمودند.

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

نکات مهم درس یک
-1ازمعروف ترین كاربرگها مي توان لوتوس 1و2و3رانام برد.
امروزصفحه گسترده های پیشرفته تري دردسترس است ازجمله:
Excel

و

Calc

و

Gnumeric

و

Kspread

 -2كاربرگ الكترونیك اكسل محصول مایكروسافت اكنون پركاربرد ترین كاربرگ جهان است.
ورودبه اكسل:
start(1

Programs(2

Excel(4

Office(3

 Excel-3سطرراباشماره نشان مي دهند .ستون هاراباحرف انگلیسي وبه ترتیب نشان مي دهند.

00

:work sheet-4هریك ازصفحه هاي اكسل راکاربرگ مي گویند.
-5ریبون نواری ست كه در باال ي صفحه كاربرگ قراردارد وبه تعدادي زبانه تقسیم مي شود.

14

-6محل تقاطع هرسطروستون راكه یك خانه ازجدول است را(سلول)میگویند.
-7درنسخه2007تعدادستون 16365 :تعدادسطر 1046576:می باشد.
-6هرگروه ازسلول هاراكه انتخاب شده باشدیك منطقه مي گویند.
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-9اگرمنطقه به شكل تك ستوني باشد نشاني باالترین سلول آن را بعدازیك عالمت دونقطه
یاكلون():ونشاني پایین ترین سلول آن راسرهم مي نویسیم.

-10اگرمنطقه به شكل یك سطري باشد نشاني اولین سلول آن از چپ یك عالمت دونقطه وبعد نشاني
آخرین سلول آن ازراست پشت سرهم نوشته مي شود.
-11اگرمنطقه چندسطر وستون داشته باشد ابتدا نشاني اولین سلول سمت چپ وباال یي آن سپس عالمت
دونقطه عاقبت نشاني اولین سلول درسمت راست وپایین آن پشت سرهم نوشته مي شود.
 -12نشاني منطقه هاي گسسته رابانقطه ویرگول(;) ازهم جدا مي كنند.
سوال های چهارگزینه ای درس اول
 -6هریک ازصفحات کاری چه نام دارد؟
الف) Sheet

ب) Work Book

ج) Cell

د) File

 -2فایل صفحه گسترده که شامل تعدادی ازصفحات کاری است را  .......میگویند.
الف)  Work Bookب) Sheet

د) Active Cell

ج) Row

1

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

 -3نرم افزاراکسل درکدام موارد کاربرد دارد؟
الف) درامورمهندسی ب) کارهای مربوط به امورمالی
ج) برای بودجه بندی د) همه موارد
 -4به طور پیش فرض چند صفحه کاری درهنگام ورود به نام اکسل  2007وجود دارد؟
الف) 10

ج)5

ب) 6

د)3

-5عناوین سطروستون باکدام یک ازموارد زیرمشخص می شود؟
الف) ستون هابرحسب حروف التین وسطرهابرحسب ارقام
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ب) سطرهابرحسب حروف الفبا وستون ها برحسب ارقام
ج) سطرها وستون هابرحسب ارقام

14

د) سطرهاوستون ها برحسب حروف

-6نام آخرین ستون یک کاربرگ دراکسل چیست؟
الف)  Zب) Iv

د) FDX

ج ) XFD

الف)  Xxlsب) Xls

ج) Xlsx
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 -7کارپوشه ها درمحیط اکسل 2007باچه پسوندی ذخیره می شوند؟
د) Slxx

-6کدامیک ازگزینه های زیرمی تواندآدرس یک سلول باشد؟
الف)

 2 AZب)

Z2A

ج) A2Z

د) AZ2

-9یک فایل اکسل می تواندحداقل چند  Sheetداشته باشد؟
الف) 255

ب)10

ج)3

د)1

-10چنانچه درهنگام ذخیره یک فایل نامی برای آن انتخاب نکنیم این فایل………
الف) ذخیره نمی شود.
ب) نام پیش فرض برنامه اکسل برای آن درنظرگرفته می شود.
ج) بدون نام ذخیره می شود.
د) ذخیره می شود ولی امکان بازکردن آن وجود ندارد.

2

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

آزمون های کلید های ترکیبی فصل اول
برای اجرای سریعredoو undoمی توان از ......و .....استفاده نمود .
الف)ctrl+zوctrl+y

ب)ctrl+yوctrl+z

ج)ctrl+vوctrl+c

د) ctrl+cوctrl+v

-2برای ایجاد صفحه جدید با نام Sheetکدام کلید ترکیبی زیر استفاده می شود.
الف)َAlt+F11

ب) ctrl+F11ج)Shift+F11

د)ctrl+F10

 -3برای رسیدن سریع به آخرین سطر کاریرگ کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟
ب)پیکان پایینAlt +

الف)پیکان پایینctrl+

00

ج)پیکان پایینPgDn+

د)پیکان پایینPgup+

-4کدام کلید عمل تکثیر را برای ویژگی Auto Fillانجام می دهد؟

نمونه سواالت فصل یک

ج)ctrl+A
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الف)ctrl+R

ب)ctrl+D

د)ctrl+T

-1معروفترین کاربرگ هایی که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند را نام ببرید؟
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لوتوس.1.2.3کواتروپرو.کالک.جی نامریک  .کی اسپرید
-2مسیر ورودبه برنامه اکسل را بنویسید.

START . ALL PROGRAMS . OFFICE. Excel
-3تعریف کاربرگ  :هر یک از جدول های اکسل را یک کاربرگ یا  work sheetمی گویند.
-4تعریف کار پوشه  :از تشکیل چند کاربرگ یک کار پوشه یا  work bookبه وجود می آید.
 -5تعریف سلول  :محل تقاطع هر سطر با هر ستون را که یک خانه از جدول کاربرگ است را
سلول می گویند.
-6نوارهای موجود در صفحه اکسل را نام ببرید-2 QAT -1 .عنوان -3منو -4ریبون  -5فرمول -6
وضعیت
-7نحوه وارد کردن متن توضیحی در سلول اکسل را بنویسید.

INSERT COMMENT

-6چه نکاتی را هنگام وارد کردن اعداد به سلول باید رعایت کرد ؟

3

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

-1اگر عدد مورد نظر را بین دو پرانتز بگذارید عالمت منفی مقابل عدد گذاشته خواهد شد -2اگر عدد
شما اعشار دارد به جای عالمت اعشاری یک نقطه بگذارید -3.اگر بعد از نقطه اعشار و در انتهای
عدد صفر بگذارید آن صفر در سلول ظاهر نخواهد شد  -4اعداد هم می توانند به طور مستقل در
اکسل وجود داشته باشند و هم میتوانند در فرمول ها برای کار محاسباتی به کار گرفته شوند -5.تاریخ
را هم میتوان در سلول های کاربرگ وارد کرد.
-9چگونه میتوان زبانه سیستم را فارسی کرد؟ Control panel / region and language /
Additional setting / Numbers / Use native digits /National

 -10چگونه می توان اعداد را در اکسل با فارسی نوشت ؟

00

word

Office button/word options/advanced

excel

Show document content/ numeral/Hindi
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Control panel / region and language

Additional setting / numbers /

Use native digits / National
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طرز انتخاب منطقه گسسته در اکسل را بنویسید .درگ کردن با ماس و نگه داشتن دکمه Ctrl
طرز انتخاب منطقه پیوسته را بنویسید .پیکان جهت دار shift+

نشانی منطقه چگونه تعریف می شود؟ اولین سلول :آخرین سلول مانند = H:Hبرای انتخاب کل ستون
H
نحوه پر کردن خودکار سلول را با اعداد بنویسید .ابتدا دو عدد اول را وارد کرده سپس آنها را با هم
درگ کرده و سپس سمت چپ سلول پایین موس به صورت  +در می آید در این حالت روی آنها
کلیک کرده و آنرا درگ می کنیم.
نحوه بسط دادن سلول از لیست را بنویسد.
ابتدا لیست مورد نظر را از طریق زیر اضافه میکنیم .
Office button/ excel options / popular / top options / edit custom list / add
لیست جدید را با زدن دکمه  Enterبرای هر داده ،ثبت میکنیم.
نحوه قفل کردن صفحه کاری اکسل را بنویسید .

4

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

Office button / save as/tools/ general option/ password to open/ or
/password to modify
عملکرد هر یک از دکمه های ترکیبی را بنویسید.
 Pgupصفحه کاری را به اندازه عرض جدول باال می برد.
 Pgdnصفحه کاری را به اندازه عرض جدول پایین می برد.
 Ctrl +pgupبه  sheetچپ میرود(.جابجایی شیت ها)
 Ctrl +pg dnبه  sheetراست میرود(.جابجایی شیت ها)
 Alt+pgdnصفحه کاری را به اندازه عرض جدول به راست می برد.

00

 Alt + pgupصفحه کاری را به اندازه عرض جدول به چپ می برد.
 Ctrl +zلغو آخرین عمل انجام شده)undo( .
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 Ctrl +yانجام مجدد آخرین عمل لغو شده)redo( .
 Shift +F11ایجاد شیت جدید
Shift +F12

ذخیره سازی مجدد( )save as

 Ctrl + pچاپ صفحه (پرینت )
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 Ctrl +cنسخه برداری (کپی)

 Shift +F3فعال سازی توابع با قرار دادن مساوی در سلول =
 Ctrl + vچسباندن ()paste
 Ctrl +xبریدن ()cut

 Shift +F2قراردادن متن توضیحی در سلول ()comment
 Ctrl +F11ایجاد صفحه جدید macro
 Ctrl + Dپر کردن خودکار ستون از داده سر ستون.
 Ctrl +tایجاد table
 Ctrl +Aانتخاب کل شیت

5

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

نکات مهم فصل دوم
-6انواع داده ها که درهرسلول اکسل می توان وارد نمود را بنویسید؟
( Generalعمومی)( Numberاعداد)( Currency-واحدپولی)( Accountingمقادیرمالی)-
(Dateتاریخ)
( Timeزمان)( Percentage-اعداد به صورت درصد) (Fractionکسرمتعارفی) Scientific-
(نمادعلمی)
-2عملکردهریک ازدکمه های زیر را بنویسید.

00

انطباق متن با پهنای سلول Wrap text:
فشردن یاجمع کردن متن به منظورجا گرفتن درسلولShrink to fit:
ادغام یا تقسیم سلول هاMerge cells:

14

 -3مسیرقراردادن هاشور در سلول اکسل را بنویسید.
Format cells/fill/pattern style
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 -4مسیرقراردادن زیرخط حسابداری هنگام بستن حسابها دراکسل کدام است؟
Format cells/fonts/underline/double accounting
 -5مسیرقراردادن افکت درهرسلول اکسل را بنویسید.
Format cells/fill/fill effect

 -6عملکرد دکمه (format painterنقاش ظاهر)را توضیح دهید.

درمواردی سلول را به رنگ خاص ومتن داخل آن را به رنگ مورد نظر درآورده ایم وآن راطبق
نظرخودخط کشی کرده ایم.اکنون میخواهیم به اکسل بگوییم که همین شکل ظاهری سلول را برای
سلول ها ومناطق دیگرکاربرگ نیز به کار بگیرد واعمال کند در این هنگام ازنشانه ی نقاش ظاهر
استفاده می کنیم.
-7عملکرد گزینه  Conditional formattingرا بنویسید؟
امکان قالب بندی شرطی رابه کاربر می دهد ازجمله می توان سلول ها را بر اساس بزرگتر کوچکتر
مساوی یابین مقادیرمشخص قالب بندی نمود.
-6عملکردهریک ازتوابع زیررا بنویسید؟

6

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

:sumتابع جمع اعداد با هم است
:Averageمیانگین یا متوسط
:MAXبزرگترین عدد را از منطقه ای که انتخاب می کنیدپیداکرده ودرسلول موردنظرشما می گذارد
:MINکوچکترین عدد را از منطقه ای که انتخاب می کنیدپیداکرده ودرسلول موردنظرشما می گذارد
 :Countتعداد سلول هایی را نمایش می دهد که حاوی عدد هستند.
 :IFاین تابع یکی از توابع منطقی می باشد که دارای سه نوع آرگومان زیر می باشد.
)(Logical-textشرط مورد نظر درج گردد( .اگر)
) (Value-if-trueعملی راکه در صورت صحیح بودن شرط انجام دهد(.آنگاه)
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) (Value-if-falseعملی راکه درصورت غلط بودن شرط انجام دهد(.وگرنه)
-9فرمول سه بعدی را تعریف کنید؟
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فرمول سه بعدی فرمولی است که ا طالعات آن از کاربرگ های دیگری جز خود آن کاربرگ می
آید.
آزمون های چهار گزینه ای فصل دوم

الف) Insert Sheet row
ج) Insert cells
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 -1برای اضافه کردن ستون جدید درصفحه کدام گزینه صحیح است؟
ب) Insert Sheet Columns
د) Insert Sheet

 -2گزینهMergeچه عملی انجام می دهد؟
الف) تقسیم سلول

ب) ادغام سلول

ج) حذف قالب بندی سلول

د) جادادن متن درسلول

 -3برای تغییرقالب بندی اعمال شده دریک سلول باراست کلیک روی آن گزینه …..را انتخاب می
کنیم.
الف) Clear Contentب) Deleteج) Format Cellsد) Insert comment
 -4برای حذف یک سلول با انتخاب گزینه
اتفاقی می افتد؟

Shift cells Left

ازکادرمحاوره  Deleteچه

الف) پس ازحذف سلول مورد نظر سلول های مجاوربه راست منتقل می شوند.

7

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

ب) پس ازحذف سلول موردنظرسلول های مجاور به سمت چپ منتقل می شوند.
ج) کل سطرمورد نظر حذف می گردد.
د) کل ستون مورد نظرحذف می گردد.
 -5هرگاه عددی طوالنی تر از عرض ستون در سلول وارد شود چه اتفاقی رخ می دهد؟
الف) پیغام خطا رخ می دهد .

ب) عدد به صورت # # #دیده میشود.

ج) ادامه عدد ثبت نمی شود.

د) ادامه عدد درسلول بعدی جای می گیرد.

 -6کدام گزینه درگروه  Numberاززبانه Homeاعداد وارد شده را به صورت درصد نمایش می
دهد؟

00

الف) Special

ب) Percentage

د) currency

ج) Number

 -7با نوشتن کدام عبارت در Name Boxنوار فرمول کل ستون  Kانتخاب می گردد؟
الف) K1:K

ب) K1

ج) K

د) K:K

14

 -6جهت تعیین پس زمینه برای سلول جاری ازکدام ابزاراستفاده می شود؟
الف) Border Color

ب) More Color

ج) Fill Color

د) Font Color

الف) Angle

ب) Direction
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 -9بااستفاده ازکدام گزینه می توان متن سلول را تغییر زاویه داد؟
ج) Orientation

د) Text Direction

 -10برای واحد پول از کدام یک از گزینه های موجود درتب  Numberاستفاده میشود؟
الف)

Special

ب) Percentage

نکات مهم فصل سوم

ج) Number

د) Currency

-1عملکرد دکمه هایpaste specialرابنویسید؟

الف:All-اگرمیخواهیدهمه جنبه های منطقه کپی شده منتقل شود درقسمت  pasteگزینه ی Allرا
انتخاب کنید.
ب:formulas -اگر می خواهید فقط فرمول های منطقه انتخاب شده منتقل شود درقسمت pasteگزینه
formulasراانتخاب می کنیم.
ج: Formats-اگر می خواهید فقط شکل دهی های منطقه ی انتخاب شده منتقل شوند درقسمت paste
گزینه formatsراانتخاب کنید شکل دهی ها شامل رنگ زمینه ورنگ محتویات وشکل مرزبندی
سلول ها و از این قبیل می شود.
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علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

د :Values-اگر می خواهید فقط مقدارها منتقل شود در قسمت pasteگزینه valuesرا انتخاب کنید
دراین صورت البته نتایج فرمول ها در منطقه جدید کپی می شود اما خود فرمول هاکپی نخواهند شد.
ه:All except borders-اگرمی خواهید همه چیز به جز مرز بندی ها در جای جدیدی کپی شود در
قسمت pasteگزینه All except bordersرا انتخاب کنید.
-2اگر بخواهیم محتویات منطقه ای را با منطقه انتخاب شده جمع ببندیم از دکمه Addاستفاده می کنیم.
-3اگر بخواهیم منطقه ای را بامنطقه انتخاب شده ضرب کنیم از دکمه Multiplyاستفاده می کنیم.
-4اگر بخواهیم محتویات منطقه ای را از منطقه ای کسر کنیم از دکمه  Subtractاستفاده می کنیم.
-5اگر بخواهیم محتویات منطقه ای را برمنطقه ای تقسیم کنیم ازدکمه Divideاستفاده می کنیم .
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-6عملکرد دکمه های undoوredoرابنویسید؟
• همیشه می توانید آخرین عمل خود را لغو کنید وبه محض انجام این کار همه چیزبه یک مرحله
قبل برمی گردد به این خصوصیت اکسل لغوعمل) ( undoمی گویند.
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• اگرپشیمان شدید و خواستید عملی راکه لغو کرده بوده اید دوباره انجام دهید .می توانید این
کاررا ا زطریق خصوصیت انجام مجددعمل) (Redoصورت دهید.
-7نحوه مشخص کردن جهت صفحه چاپی رابه صورت عمودی وافقی بنویسید؟

@A
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( Landscapeافقی) (/ Portrait/عمودی)Page setup/Page/Orientation/
-6عملکردهریک ازدکمه های زیردرزبانه Header and footerمربوط به بخش Page
setupرابنویسید؟

نوع قلم حروف ،اندازه وشیوه نگارش را تعیین می کند.

اکسل به جای این کد شماره صفحه چاپی رامی گذارد.

اکسل به جای این کد تعداد کل صفحات چاپی را می گذارد.

9
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تاریخ روز به جای آ ن چاپ می شود.

زمان چاپ ازوقت سیستم عامل گرفته می شود.
آزمون های چهار گزینه ای فصل سوم
-1برای لغو آخرین فرمان انجام شده ازکدام گزینه استفاده می شود؟
الف)Redo

ب)Undo

د)Repeat

ج) Ctrl+y

00

-2چگونه می توان درچندSheetداده های یکسان وارد نمود؟
الف) درهنگام وارد کردن داده هاازکلیدctrlاستفاده می کنیم.
ب) ابتداsheetهای مورد نظ را انتخاب کرده وسپس در یکی از آن ها داده ها را وارد می کنیم.

14

ج) ازکلید Shift+F11استفاده می کنیم.

د) ازفرمانCopyو Pasteاستفاده می کنیم.

الف)Ctrl+F

ب)Ctrl+P

@A
CC

-3کلید میانبربرای احضارکادرمحاورهPrintکدام است؟

د)Ctrl+C

ج)Ctrl+l

-4برای تعیین حاشیه ها درکادر  Page Setupاز کدام زبانه استفاده می شود؟
الف)Margins
ج) Header/Footer

ب)P age
د)Sheet

-5کادرتنظیماتPage Setupصفحه چاپ دارای 4زبانه است که به ترتیب ازسمت چپ به راست
عبارتند از:
الف)ُ Page-Margins-Header/footer-Sheet
ب)Sheet-Margins-Header/footer-Page
ج)Margins-Page-Sheet-Header/footer
د)Page-Header/footer-Page-Margins
 -6درکادرمحاورهPrintازطریق این بخش می توان چاپگر مورد استفاده را انتخاب نمود.
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ب)Printer

الف)Printer range

د )Print what

ج)Copies

 -7برای تعیین ناحیه چاپ ازکدام زبانه استفاده می شود؟
الف) Page layoutب)View

ج) Printد)Page Break

 -6دستور orientationچه کاربردی دارد؟
الف) تنظیم ابعادصفحه

ب) تعیین جهت صفحه

ج) تنظیم حاشیه صفحه

د) تعیین ناحیه چاپ

 -9گزینهCopiesدرکادرمحاوره …Print..راتعیین می کند.
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الف) محدوده چاپ

ب) کیفیت چاپ

ج) شماره صفحه های چاپ

د) تعداد نسخه های چاپ

14

Page Order -10درکادرمحاورهPrintتعیین کننده…..است.
الف)چاپ صفحات زوج وفرد

ب)ترتیب چاپ صفحات

ج)ترتیب چاپSheetهای یک  Work bookد)عناوین چاپ

@A
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نکا ت مهم درس چهار

انواع توابع-1:مالی  -2زمانی -3ریاضی -4آماری -5جستجو-6بانک اطالعاتی -7متنی -6منطقی
-9اطالعاتی  -10مهندسی
با استفاده از ترکیبی  SHIFT+F3میتوان کادر فرمول ها را فعال کرد  ،ضمن اینکه با نوشتن
عالمت = در هر سلول نیز بخش فرمول ها و توابع فعال میشود.
نکته مهم :عمل توان ،ضرب و تقسیم در اکسل مقدم بر جمع و منها میباشد.یعنی در محاسبات ابتدا
محاسبات مربوط به پرانتز و توان انجام میشود وسپس سایر محاسبات.
مرجع مطلق و نسبی:
در مرجع نسبی با کپی کردن فرمول در سایر سلول ها ،آدرس فرمول تغییر میکند که به آن مرجع
نسبی گویند.
)=Sum(a1:a6
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اما در مرجع مطلق با کپی کردن فرمول در سایر سلول ها آدرس آن تغییر نمیکند و ثابت است که با
فشردن دکمه اف 4عالمت  $در جلوسطر و ستون در فرمول ظاهر میشود.
)=sum(a$1$:a$6$
توابع مالی:
 :FVتابع محاسبه ارزش نهایی(آتی)
برای محاسبه ارزش نهایی یک پس انداز یا سرمایه گذاری با نرخ بهره مشخص در دورهای معین
از این تابع استفاده میکنیم.به این صورت که درآرگون مان های اول و دوم و سوم به ترتیب نرخ
بهره به صورت درصد ،دوره پرداخت و مبلغ پس انداز را مینویسیم .نوشتن آرگومان چهارم و پنجم
چون به صورت کمرنگ هستند اختیاری است(.الزامی نیست)

00

به عنوان مثال بوسیله این فرمول میتوانیم ارزش سرمایه گذاری 1000لایر را با نرخ بهره
مشخص  %12برای 5سال آینده بدست آوریم.
)=FV(121 ,5،1000
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 :PVتابع محاسبه ارزش فعلی

اگر وامی را دریافت کنیم و قرار باشد در چند قسط ثابت آنرا پرداخت کنیم،چنانچه بخواهیم کل
اقساط را پرداخت کنیم م بلغ پرداخت با این فرمول قابل محاسبه است.

@A
CC

ابتدا با دکمه ترکیبی شیفت+اف 3وارد قسمت توابع میشویم و در قسمت سیاه شده (حروف پی وی)
تایپ کرده و سپس goرا میزنیم و سپس  okمی کنیم .درآرگون مان های اول و دوم و
سوم( )Rate,Nper,Pmtبه ترتیب نرخ بهره به صورت درصد ،دوره پرداخت وپس از آن مبلغ هر
قسط .به خاطر داشته باشید که پس ازانتخاب سلول های مربوط به هریک از آرگومان ها بالفاصله
دکمه  F4برای تبدیل شدن به مرجع مطلق باید زده شود.نوشتن آرگومان چهارم و پنجم چون به
صورت کمرنگ هستند اختیاری است(.الزامی نیست)
نکته مهم :اگر در دو تابع fvو  pvدرقسمت  typeعدد  1را وارد کنیم ارزش فعلی و آتی
بصورت پرداختنی محاسبه خواهند شد

توابع محاسبه استهالک
 : SLNمحاسبه استهالک به روش خط مستقیم :در صفحه فرمول سه مقدارزیر را به ترتیب درسه
آرگومان فرمول وارد می کنیم.
(هر سه بصورت مرجع مطلق) بهای تمام شده  -ارزش اسقاط  -عمرمفید
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نکته مهم  :در محاسبات توابع استهالک ابتدا بایستی در سلول هایی از اکسل اطالعات مسئله را
وارد کنیم و سپس در هنگام استفاده از فرمول ،از آدرس دهی در سلول استفاده کنیم(.از نوشتن
اعداد در فرمول پرهیز کنیم).

 : SYDمحاسبه استهالک به روش مجموع سنوات
در این روش استهالک به شیوه نزولی محاسبه می شود یعنی استهالک سال اول بیشترین مقدار و
هرسال کمتر و کمتر از سال قبل .
به این صورت که در آرگومان های اول و دوم و سوم به ترتیب بهای تمام شده،ارزش اسقاط و عمر
مفید (هر سه ب ه صورت مرجع مطلق) و آرگومان چهارم دوره مورد نظر (خواسته شده) به صورت
مرجع نسبی.

00

 :DDBمحاسبه استهالک به روش نزولی با نرخ مضاعف

14

در این روش استهالک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف محاسبه می شود .به این صورت که
در آرگومان های اول و دوم و سوم به ترتیب بهای تمام شده،ارزش اسقاط و عمرمفید (هر سه به
صورت مرجع مطلق) و آرگومان چهارم دوره مورد نظر (خواسته شده) به صورت مرجع نسبی،اما
آرگومان پنجم که کمرنگ است اختیاری است و نیز در صورت عدم درج عدد ،سیستم به صورت
خودکار ضریب  2را برای آن بکار میبرد.
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 :DBمحاسبه استهالک به روش نزولی با نرخ ثابت

در این روش استهالک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت محاسبه می شود .به این صورت که در
آرگومان های اول و دوم و سوم به ترتیب بهای تمام شده،ارزش اسقاط و عمرمفید (هر سه به
صورت مرجع مطلق) و آرگومان چهارم دوره زمانی خواسته شده( مثال  3به عنوان سال سوم از
عمر مفید  5سال) به صورت مرجع نسبی،اما آرگومان پنجم که کمرنگ است اختیاری است و نیز
در صورت عدم درج عدد ،سیستم به صورت خودکار عدد  12را برای آن بکار می برد.یعنی
استهالک آن را برای یک سال محاسبه کرده است.چنانچه بخواهیم برای  6ماه آن را محاسبه کنیم
در آن عدد  6را می نویسیم.
 :VDBمحاسبه استهالک به روش نزولی با نرخ مضاعف برای دوره زمانی معین
در این روش استهالک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف محاسبه می شود .به این صورت که
در آرگومان های اول و دوم و سوم به ترتیب بهای تمام شده،ارزش اسقاط و عمرمفید (هر سه به
صورت مرجع مطلق) و آرگومان چهارم ابتدای دوره زمانی مورد نظر وآرگومان پنجم انتهای دوره
زمانی مورد نظر.به طور مثال می توان با استفاده از این فرمول مقدار استهالک یک دارایی را از
روز بیستم تا روز دویست و پنجم و یا هر زمان دلخواه دیگر محاسبه کرد.الزم به ذکر است که
درصورتی که بخواهیم استهالک را به روز محاسبه کنیم بایستی در آرگومان سوم (عمر مفید) عدد
سال را ضربدر  360کنیم و اگر استهالک برای چند ماه بود آن را در 12ضرب کنیم.مثال اگر عمر
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مفید  5سال بود ،در آرگومان سوم مینویسیم  . 360*5فقط در این حالت است که اکسل میتواند در
آرگومان های سوم و چهارم استهالک را برای روزهای خواسته شده مثال از روز صدم تا دویستم
محاسبه کند.

توابع آماری
آمار توصیفی
 :COUNTتعداد سلول های حاوی عدد را نشان می دهد .دارای  1آرگومان که در آن محدوده
داده ها مشخص میکنیم.در صورتی که داده ها پراکنده باشند تا  255آرگومان را میتوان تعیین نمود.
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 :COUNTAتعداد سلول های حاوی عدد یا حروف (سلولهای پر) را نشان میدهد .دارای 1
آرگومان که در آن محدوده داده ها مشخص میکنیم.در صورتی که داده ها پراکنده باشند تا 255
آرگومان را میتوان تعیین نمود.
 :COUNT BLANKتعداد سلول های خالی را در محدوده ای که مشخص کرده ایم نشان می دهد.
فقط دارای  1آرگومان جهت تعیین محدوده دارد.
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 :COUNTIFبرای مشخص کردن تعداد سلول ها با یک شرط معین بکار می رود .دارای 2
آرگومان است که اولی جهت تعیین محدوده مورد نظر و دومی شرطی که میخواهیم اعمال کنیم به
طور مثال میخواهیم در محدوده  A1:A10تعداد اعدادبزرگتر از  100را تعیین کنیم.بنابراین در
آرگومان اول محدوده  A1:A10را مینویسیم و در آرگومان دوم عبارت  < 100را وارد میکنیم.

 :COUNTIFSبرای مشخص کردن تعداد سلول ها با چندین شرط معین بکار می رود .دارای 2
آرگومان
محدوده شرط و شرط می باشد که این تعداد میتواند تا  127شرط مختلف برای یک سری از داده
ها ادامه پیدا کند که در آن صورت تنها در صورتی که تمام شروط برقرارباشد تعداد داده ها را
تعیین میکند ونشان میدهد.
برای مشاهده دامنه تغییرات کافیست که اختالف دو تابع  MAXو  MINرا بدست آوریم

R=MAX – MIN
فرمول های زیر برای محاسبه میانگین بکار می روند:
 : AVERAGEبرای محاسبه میانگین داده هایی مشخص در مناطق مختلف بصورت گسسته یا
پیوسته بکار میرود.
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 :AVERAGEIFبرای محاسبه میانگین با شرط معینی استفاده میشود که دارای سه آرگومان به
صورت زیر است:
 : Range – 1محدوده چک کردن شرط  :محدوده ای است که مشخص میکند که شرط در چه
سلول هایی چک شود.
 :Criteria – 2مشخص کنیم که میانگین چه چیزی را میخواهیم محاسبه کنیم .کد ،نام محصول که
در این صورت بایستی آن را داخل " "(کوتیشن) بنویسیم.
 :Average_range – 3محدوده میانگین گیری :محدوده ای که میخواهیم میانگین داده ها را از
آنها بدست آوریم.
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مثال:در جدول زیر نمرات دانش آ موزان در سه درس آمده است .میخواهیم میانگین نمرات اکبری
را بدست آوریم:
A

B

نام

نام درس

حسینی

آمار

حسنی

آمار

16

احمدی

آمار

15

اکبری

آمار

16

حسینی

اصول

12

حسنی

اصول

10

احمدی

اصول

19

اکبری

اصول

20

حسینی

اکسل

14

حسنی

اکسل

16

احمدی

اکسل

16

اکبری

اکسل

11

نمره

14

12
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آرگومان اول :ستون نام

C

A2:A13
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آرگومان دوم :نام دانش آموز مورد نظر "اکبری"
آرگومان سوم :ستون نمره C2:C13
نکته  :اگر محدوده میانگین با محدوده چک کردن یکی باشد نیاز به نوشتن آرگومان سوم نیست.

)=AVERAGEIF(A2:A13;A5;C2:C13
 :AVERAGEIFSمحاسبه میانگین با چندین شرط مختلف که درست شبیه به فرمول قبلی است با این تفاوت
که بجای استفاده از یک شرط چندین شرط وجود خواهد داشت.
 :MEDIANمیانه:

دارای یک آرگومان جهت تعیین محدوده مورد نظر
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 :MODEمد(نما)  :دارای یک آرگومان جهت تعیین محدوده مورد نظر
 :QUARTILEچارک  :دارای  2آرگومان Array :برای تعیین محدوده متغیر های عددی و آرگومان  Quartبرای
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تعیین نوع چارک .مثال برای چارک اول عدد  1را می نویسیم و یا برای چارک سوم عدد 3
 : AVEDEVمحاسبه متوسط قدر مطلق انحرافات از میانگین :دارای یک آرگومان جهت تعیین محدوده متغیرها
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:VAR

برای محاسبه واریانس داده ها  :دارای یک آرگومان جهت تعیین محدوده متغیرها

 :SQRTبرای محاسبه انحراف معیار بکار می رود.پس از محاسبه واریانس  ،انحراف معیار را
برای سلولی که حاوی واریانس است مینویسیم.به عبارت دیگر انحراف معیار دارای یک آرگومان
است که آن را همان سلولی قرار می دهیم که دارای واریانس است.
 : FREQUENCYبرای محاسبه فراوانی داده ها در طبقات مختلف بکار میرود.دارای  2آرگومان
است اولی  Data_arrayکه در آن کرانه های باالی طبقات را قرار میدهیم و دومی
 Bins_arrayکه در آن محدوده متغیر ها را قرار میدهیم.

نکته مهم :پس از محاسبه فراوانی طبقه اول جدول توزیع فراوانی ها با استفاده از فرمول
 FREQUENCYسلول حاوی عدد محاسبه شده را با سایر سلولهایی که فراوانی آنهاهنوز بدست
نیامده اند درگ () Dragمی کنیم و بالفاصله سه دکمه  Ctrl+Alt+Enterرا همزمان فشار میدهیم تا
فراوانی های سایر طبقات جدول توزیع فراوانی بدست آید.

آمار استنباطی:
16
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 :PEARSONتابع محاسبه ضریب همبستگی پیرسون که دارای  2ارگومان برای قرار
دادن متغیرهای  Xو Yمیباشد.
 :CORRELعملکرد این تابع همانند تابع پیرسون است.
 :RSQبرای محاسبه ضریب تعیین به کار میرود.بعبارت دیگر مربع ضریب
همبستگی رابدست می آورد.دارای 2آرگومان است.اولی مربوط به متغیرهای ستون Y
و دومی مربوط به متغیرهای ستون X
 :COVARبرای محاسبه کواریانس بکار می رود.دارای  2آرگومان برای متغیرهای
 XوY

00

 : FORECASTتابع محاسبه پیش بینی برای معادله خط رگرسیون که دارای سه
ارگومان است.
 Xبرای تعیین مقدار پیش بینی متغیرx

14

و آرگومان دوم و سوم به ترتیب برای دسته متغیرهای Yوx

@A
CC

 :SLOPEتابع محاسبه شیب خط رگرسیون برای دو دسته متغیر Xو Yکه این تابع نیز
دارای  2آرگومان به ترتیب برای مقادیر Yو xاست.
 : INTERCEPTتابع محاسبه مقدار عدد ثابت در معادله خط رگرسیون که همانند تابع
SLOPEعمل میشود.در آرگومان اول مقادیر Yو در آرگومان دوم مقادیر X

آزمون های چهارگزینه ای فصل چهارم

-1کدام تابع امکان محاسبه استهالک را به روش های نزولی مضاعف و مستقیم دارد؟
الف)VDB

ب)SYD

ج)DDB

د)SLN

-2در تابع استهالک به روش نزولی چنانچه مقدار  Monthمشخص نشود پیش فرض
آن چند میباشد؟
17
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الف)1

علی بابایی

ب)صفر

د)برابر با ماه های سال اول

ج)12

-3کدام تابع امکان محاسبه استهالک انباشته را داراست؟
ب)SYD

الف)VDB

د)SLN

ج)DDB

-4کدام تابع هزینه استهالک به روش نزولی مضاعف را محاسبه میکند؟
ب)SYD

الف DB

د)SLN

ج)DDB

-5در تابع  NPER ، FVمشخص کننده چیست؟

ج)دریافت ها در ابتدا دوره

د)دریافت ها در انتهای دوره

00

الف)تعداد دوره های پرداخت

ب)پرداخت ها در انتهای دوره

-6در تابع  PMTچنانچه آرگومان  TYPEبا عدد صفر مشخص شود یعنی:
الف)پرداخت ها در ابتدای دوره

14

ب)پرداخت ها در انتهای دوره
د)دریافت ها در انتهای دوره

ج)دریافت ها در ابتدای دوره

-7کدام تابع بیانگر بهره متعلق به وام یا سرمایه گذاری میباشد؟

@A
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الف)PMT

ب)PPMT

د)IPMT

ج)ISPMT

 -6در توابع محاسباتی استهالک  ،کدام گزینه بیانگر ارزش اسقاط است؟
الف)COST

ج)LIFE

ب)SALVAGE

د)PER

-9در تابع  QUARTILEاگر آرگومان  Quartمقدار  4را اختیار کند جواب تابع کدام
مورد است؟
الف)چارک اول

ب)چارک دوم

ج)Min

د)Max

-10در تابع  Bins-array ; FREQUENCYبیانگر کدام گزینه است؟
الف)متغیر کرانه طبقات

ب)فاصله طبقه اول

ج)فاصله طبقه آخر

د)مقادیر داده ها

-11کدام یک از توابع زیر امکان محاسبه فراوانی مطلق را دارد؟
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الف)FREQUENY

ب)COUNTIFS

ج)QUARTILE

د)الف و ب

-12خروجی فرمول زیر بیانگر محاسبه کدام مشخصه زیر است؟
(… =SQRT(VAR(number1, number2,
الف)کواریانس

ج)انحراف چارکی

ب)انحراف معیار

د)مربع واریانس

-13کدام یک از توابع زیر امکان محاسبه ضریب زاویه در معادله رگرسیون خطی را
دارد؟

ج)FORECAST

د)QUARTILE

00

الف)INTERCEPT

ب)SLOPE

-14کدام تابع ارتباطی با مبحث همبستگی و رگرسیون خطی ندارد؟

14

الف)CORREL

ب)SLOPE

ج)COVAR

د)QUARTILE

الف)INTERCEPT
ج)FORECAST
نکات مهم فصل پنجم

@A
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-15این تابع عرض نقطه تالفی خط رگرسیون با محور  Yها (عرض از مبدا) را
محاسبه میکند؟
ب)SLOPE

د)PEARSON

نموداریک نمایش گرافیکی از داده ها ست که درک روابط بین آنها را ساده کرده وابزار
مهمی درتصمیم گیریهای مدیریتی است.
انواع نمودارها:
 : Culumnنمودار ستونی :بیشتر برای متغیر زمان و برای داده های گسسته
 : Lineنمودارخطی:بیشتر برای متغیر زمان و برای داده های پیوسته
 :Pieنمودار کلوچه ای  :برای بررسی یک متغیر با مجموع %100
: Barشبیه نمودار ستونی با تاکید کمتری بر زمان
19
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 :Areaنمودار سطحی:برای مقایسه  3متغیر و کمتر
): XY(Scatterشبیه نمودارخطی و با ترسیم نمودار متغیر وابسته
:Stockنمودار بررسی اوراق بهادار و سهام
 : Surfaceنمودار صفحه ای:برای مقایسه تاثیر چند متغیر بر روی یک متغیر
 :Radarبرای مقایسه چند متغیربصورت فضای مجازی
:Bubbleنموارحبابی :برای بررسی همزمان  3متغیر و با توجه به مکان و اندازه
حبابها احتمال وقوع آنها را پیش بینی می کند.

00

ایجاد نمودار:

14

مهمترین نکته ای که با یستی در نظر بگیریم این است که جهت رسم نمودار بایستی ابتدا
داده های آماری را انتخاب کنیم و سپس درنوار منو با استفاده از زبانه  Insertودر
بخش Chartsنمودار مورد نظر را انتخاب نماییم.

آزمون های چهارگزینه ای فصل پنجم

@A
CC

الزم به ذکر است که جهت ویرایش،حذف ویا تغییرهرقسمت ازنمودار کافیست که در
همان قسمت راست کلیک کرده و گزینه Format…..را بسته به نوع تغییراتی که می
خواهید اعمال کنید ،انتخاب نمایید.

 -1برای رسم سریع نمودار از کدام میانبر استفاده می گردد؟
الف)Alt + F11

ب)Ctrl+F11

ج)shift + F11

د)F11

-2کدام گزینه محل قرار گیری نمودار ( )chartرا تعیین می کند؟
الف)Chart Data

ب)Chart Options

ج)Chart Type

د)Chart Location

-3کدام نمودار نسبت هر متغیر به کل متغیر ها را نشان می دهد؟
الف)نمودار میله ای

ب)نمودار ستونی

ج)نمودار دایره ای

د)نمودار خطی
21

علی بابایی

کاربرد رایانه در حسابداری

 -4کدام نمودار مقایسه روش های محاسبه هزینه استهالک را بهتر نمایش می دهد؟
الف)نمودار میله ای

ب)نمودار ستونی

ج)نمودار دایره ای

د)نمودار خطی

 -5کدام نمودار جهت برسی و تحلیل اوراق یک شرکت در بازار سهام استفاده می
گردد؟
الف)stock

ب)Scatter

ج) Area

د)Cylinder

 -6این نوع نمودار برای نمایش همبستگی بین سری داده ها به کار می رود.
الف)نمودار پراکندگی

00

ب)نمودارخطی
د)نمودار استوانه ای

ج)نمودار دونات

-7برای حذف نمودار روی  ..........کلیک کرده سپس دکمه  Deleteرا می فشاریم.
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الف)عنوان نمودار

ب)راهنمای نمودار

ج)محور نمودار

د)کل نمودار

@A
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-6با جانمایی نمودار کدام مشخصه آن تغییر می کند؟
الف)نوع نمودار

ب)مکان قرارگیری نمودار

ج)محل عناصر نمودار

د)ارجاع های نمودا

نکات مهم فصل ششم
رده بندی و خالصه سازی
در این ابزار میتوان اطالعات لیست های طوالنی را به گروه های مختلف خالصه کرد و اطالعات
جزئی را حذف کرده وفقط اطالعات کلی را مشاهده نمود.
ا طالعات موجود در لیست را می توان بصورت ساده و پیشرفته مرتب نمود(Home- Sort(.
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اطالعات موجود در لیست را میتوان بصورت ساده و پیشرفته فیلتر کرد این عمل باعث میشود که
برخی داده ها مخفی شوند و فقط اطالعات الزم در صفحه دیده شوند.

آزمون های چهارگزینه ای فصل ششم
 - 1برای ایجاد رده بندی سطری از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف)Data/Group

ب)Data / UnGroup

ج)Data/Group/Row

د)Data/Group/Column

 -2برای حذف رده بندی ستونی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Data/UnGroup/Row

00

ب)Data / UnGroup
د)Data/Group/Column

ج)Data/UnGroup/Column

-3اکسل از چه طریق می تواند رده بندی کاربرگ را به صورت خودکار تشخیص دهد؟
ج)مقادیر

14

الف)فرمول ها

ب)شکل ها

د)متن ها

-4برای پنهان کردن اطالعات جزئی مربوط به یک محدوده رده بندی شده از کدام عالمت زیر
استفاده میشود؟

@A
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الف)+

ب)-

د) /

ج)*

 -5کدام یک از موارد زیر به عنوان اولین گام در مورد رده بندی صحیح می باشد؟
الف)انتخاب کل منطقه حاوی اطالعات کلی و جزئی
ج)انتخاب منطقه ای با داده های کلی تر

ب)انتخاب منطقه ای با داده های جزئی تر
د)انتخاب کل صفحه حاوی اطالعات

 -6کدام منوی اصلی نرم افزار اکسل حاوی کلید هایی برای رده بندی یا حذف آن می باشد؟
الف)Page Layout

ب)Review

ج)View

د)Data

 -7رده بندی و حذف آن و تشخیص اطالعات در کدام بخش یا منوی فرعی از منوی اصلی مربوطه
طبقه بندی شده اند؟
الف)Group and Outline

ب)Group

ج)Outline

د)Subtotal

-6در زمان انتخاب گزینه  UnGroupبه منظور حذف رده بندی قبلی کدام بخش زیر مشاهده نمی
شود؟
الف)UnGroup Rows

ب)UnGroup Columns
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د)Clear Subtotal

ج)Outline Clear

 -9برای ایجاد رده بندی کدام کلید های ترکیبی زیر استفاده می شوند؟
الف)Shift+Alt+Left

ب)Shift+Alt+Right

ج)Shift+Ctrl+Left

د)Shift+Ctrl+Right

 -10امکان اعمال کدام نوع رده بندی در اکسل پیش بینی نشده است؟
الف)سطری

ب)ستونی

ج)آبشاری

د)خودکار

نکات مهم فصل هفتم

00

لیست :محدوده ای از صفحه کاری است که اطالعات بصورت ط بقه بندی شده درآن درج میشود .به
هرستون در یک لیست فیلد گویند و به هر سطر ایجاد شده یک رکورد گویند.
برای یافتن ابزاری که در ریبون نیست ولی می خواهیم آنرا در نوار دسترسی سریع قرار دهیم
کافیست روی دکمه آفیس کلیک کنیم  .سپس مسیر زیر را دنبال می کنیم:

14

 - Add-okابزار مورد نظر . Excel option –Customize-All commands-

@A
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اطالعات موجود در لیست را می توان بصودت ساده و پیشرفته از باال به پایین ویا از پایین به
باال(بزرگتر به کوچکتر ویا بالعکس)با استفاده از فرمان  Sortاز منو Homeمرتب نمود.از ابزار
Filterهم در همین قسمت میتوان فقط اطالعات وداده هایی را که نیاز داریم جستجو کرده و مشاهده
نماییم.
جهت ر ده بندی و خالصه سازی داده ها می توان از منو DATAگزینه  Groupو سپس گزینه
 Rowsیا  Columnsرا بسته به گروه بندی سطری ویا ستونی انتخاب نماییم.در این صورت است
که می توانیم اطالعات جزئی در لیست های طوالنی را خالصه کرده و فقط اطالعات کلی را
مشاهده کنیم.
ابزار  Subtotalدر این قسمت عالوه بر دسته بندی داده ها بر اساس گروه بندی های مختلف می
تواند اطالعاتی از قبیل جمع یا میانگین داده های هر قسمت و جمع یا میانگین کل را نیز نشان دهد.

مزایای استفاده از نام بجای نشانی:
می توان در اکسل برای هر سلول یا هر منطقه ای نامی برگزید که این کارمزایای زیر را دارد:
 -1اشتباه در نوشتن فرمول کمتر میشود  -2 .نام خودش را با تغییرات منطقه تطبیق می دهد.
 -3فهم فرمول آسان تر خواهد شد -4 .به آسانی میتوانید آن را به سلول فعال تبدیل کنید.
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-5دسترسی به آنها آسان تر است -6 .نام ها را میتوان به مناطق غیر همجوار نیز اختصاص داد-7 .
نام ها حالت مطلق دارند
نکته مهم:برای نوشتن نام فارسی برای یک منطقه ،اگر کلمه دارای دو قسمت باشد بایستی بین
دوکلمه نقطه یا زیر خط انگلیسی قرار داده شود  .مانند  :فروش.اسفند.ماه
برچسب :اکسل به عناوین سطر ها و ستون های جدول برچسب ( (Lableمی گوید.
فرمول های زبان طبیعی :در فرمول های اکسل می توان از برچسب ها به جای نام مناطق استفاده
کرد .به چنین فرمول هایی که در آن از برچسب ها استفاده شده باشد فرمول های زبان طبیعی می
گویند.

آزمون های چهارگزینه ای فصل هفتم

00

 - 1برای ایجاد یک رکورد جدید در لیست مورد نظر از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف)Form

ب)Sort

ج)Subtotal

د)Filter

الف)Form
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-2اگر بخواهید در یک لیست فقط رکورد های خاصی را مشاهده کنید از کدام گزینه زبانه Data
استفاده می شود؟
ب)Sort

ج)Subtotal

د)Filter

@A
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-3کلید های شماره گذاری شده 1و2و 3بعد از انجام  Subtotalروی صفحه کاری نمایانگر چیست؟
الف)مراحل عملیات محاسبه
ج)تعداد رکورد ها

ب)تعداد فیلدها

د)جمع هر ستون

-4برای یافتن نام سلول مورد نظر خود از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف)کلیک فلش خانه Name

ب)از نوار آدرس

ج)از مروگر های افقی و عمودی

د)در پایین کاربرگ نام سلول موجود است.

-5کدام گزینه غلط است؟
الف) نام ها را می توان به مناطق غیر هم جوار اختصاص داد.
ب) هر نام فقط مختص یک سلول است.
ج) نام ها حالت مطلق دارند.
د) نام خودش را با تغییرات منطقه تطبیق می دهد.
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پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنامه
پاسخنامه سواالت تستی فصل 1قسمت اول:
-1الف -2الف  -3د  -4د  -5الف  -6ج  -7ج

 -6د

 -9الف

 -10ب

پاسخنامه سواالت تستی فصل 1قسمت دوم:
 -1ب  -2ج  -3ب  -4ب
پاسخنامه سواالت تستی فصل 2
– 1ب -2ب  -3ج  -4ب  -5ب  -6ب  -7د  -6ج  -9د  -10د
پاسخنامه سواالت تستی فصل 3

00

 – 1ب  -2ب  -3ب  -4الف  -5الف  -6ب  -7ب  -6ب  -9د  -10ج
پاسخنامه سواالت تستی فصل4
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-1ج -2ج  -3ب -4ج -5الف -6ب -7ج -6ب -9د -10الف -11الف -12ب
-13ب -14د -15الف
پاسخنامه سواالت تستی فصل 5

پاسخنامه سواالت تستی فصل 6
-1ج -2ج -3ج

@A
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-1د -2د -3ج -4د -5الف -6الف -7د -6ج

-4ب -5ب -6د -7الف -6د -9ب -10ج

پاسخنامه سواالت تستی فصل 7
-1الف -2د -3الف -4الف -5ب

پـیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروزباشـیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
علــی بابایی
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