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 از محدوده انتخابی عکس میگیرد؟ captureکدام یک از حالت های  

 web-                د   video-جtext-              بImage-الف

1 

                               برای فیلم برداری و شبیه سازی محیط نرم افزار کاربرد دارد؟Captureکدام حالت ، 
 Web Capture -     دVideo Capture -              جImage Capture -ب        Text Capture -الف

2 

               برای قرادادن یک آرم کم رنگ روی تصویر از کدام فیلتر باید استفاده کرد ؟Snagitدر نرم افزار  
 Watermark-              دTrim-                جBorder-              بImage Scaling-الف

3 

 را به صورت یک بیضی از capture   با کدام یک ار دستورات زیر می توان محدوده Snagitدر نرم افزار  
 Polygon-             دTriangle-            جEllipse-        بshapes-صفحه نمایش انتخاب کردالف

4 

 Fadeedgeبر روی عکس های گرفته شده با snagit می کند؟..............  ایجاد                              
 لبه برجسته-لبه موج دار           د-لبه محو شده         ج-لبه خورده شده        ب-الف

5 

  چیست؟   snagit درنرم افزار captureکلیمعادل  
 Print screen-            دF2-            جESC-            بHome-الف

6 

                    را تغییر داد ؟snagit  تصاویر گرفته شده در  وضوح با کدام یک از دستورات زیر می توان 
 canvas size-       دImage Resoulation-         جborder-              بImage Scaling-الف

7 

کدام گزینه برای برش قسمت های اضافی اطراف تصویر کاربرد دارد؟  
 Resize -             دCutout -           جRotate -             بCrop -الف

8 

کدام ابزار زیر برای درج اشکال آماده استفاده می شود؟  
              Callout -             دArrow -                جPen -                 بStamp -الف

9 
 

کدام نرم افزار جزء نرم افزارهای مناسب برای ضبط، ویرایش و جلوه گذاری صدا می باشد؟  
 Photo Impact -      دMultimedia Builder -       جSound Forge -           بFlash -الف

10 

کدام گزینه برای ایجاد پروژه آلبوم تصاویر استفاده می شود؟  
 Image Slideshow - دProject Template -  جSoftware Simulation -   بBlank Project -الف

11 
 

ابزارهای مختلف در کدام قسمت از برنامه قرار دارند؟  
 Filmstrip -          دToolBox -          جTimeline -         بTheme -الف

12 

 .می گویند.................. حرکت از یک اسالید به اسالیدی دیگر را  

 Slide Layout-         دSlide Master-    جSlide Transition-      بSlide Label-الف
13 

کدام گزینه باعث مخفی نمودن اسالید می شود؟  

 Lock Slide-            دDelete-          جHide Slide-                  بDuplicate-الف

14 
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صحیح نیست؟ Demonstrationدام گزینه در مورد حالت ک 
                                  کاربر نقش فعال در آموزش دارد-                          بکاربر فقط بیننده فیلم است-الف

 شبیه سازی به صورت نمایشی است-                      دکاربر در روند اجرا نقشی ندارد-ج

15 

                                                          کدام روش ضبط خودکار، برای ایجاد تمرین تعاملی مناسب است؟ 
 Custom-         دDemo-               جTraining-          بAssessment-الف

16 

برای نمایش پیغام در صورت انتخاب گزینه صحیح، کدام مورد در تنظیمات باید انتخاب شود؟  
 Text Caption-   دFailure Caption-   جSuccess Caption-   بHint Caption-الف

17 

کدام نوع ویجت ها صرفا حالت نمایشی دارند و برای نمایش اطالعات به کار می روند؟  
 New Widget-           دInteractive Widget-     جStatic Widget-     بQuestion Widget-الف

18 

                                                                                                       کدام شیء زیر تعاملی نیست؟ 
 Zoom Area-             دClick Box-        جButton-    بText Entry Box-الف

19 

برای رفتن به آخرین اسالید نمایش داده شده استفاده می شود؟ Actionکدام  
  Go to last slide viewed-                       بGo to previous slide-الف

 Jump to slide-                                دGo to next slide-ج

20 

نمود؟  ایجاد کدام شیء تعاملی باعث ایجاد نواحی فعالی میشود که با کلیک میتوان رفتارهای متفاوتی دربرنامه 
 Rollover-           دEntry Box Text-            جButton-      بClick Box-الف

21 

کدام گزینه انتخاب می شود؟ Audioاز منوی ،Editبرای ویرایش صدای شیء انتخابی، پس از انتخاب گزینه  
 Background-           دObject-              جProject-           بSlides-الف

22 

کدام دسته از جلوه ها، برای وارد شدن شیء به صحنه کاربرد دارند؟  
 Exit-                دFilter-            جEntrance-           بEmphasis-الف

23 
 

-                          الفبرای درج یک فایل فتوشاپ به صورت یک تصویر، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ 
Layersب         -One Imageج            -One Layerد         -Flatten Image 

24 

 Video-                                                          الفکدام نوع پروژه، برای ایجاد آلبوم تصاویر کاربرد دارد؟ 

Demoب  -Software Simulationج  -Image Slide Showد  -From Microsoft Powerpoint 

25 
 

توسط کدام گزینه، می توان یک تصویر با قابلیت بزرگ نمایی را ایجاد نمود؟  
 Accordion-         دTabs-      جGlossary-    بImage Zoom-الف

26 

کدام گزینه امکان تبدیل نوشتار به گفتار را به کاربر می دهد؟  
  Speech Management-                           بSound Management-الف

 Audio Management-                         دAdvanced Management-ج

27 

توسط کدام گزینه در پنجره خصوصیات اشیاء، امکان تعیین زمان نمایش شیء وجود دارد؟  
 Transform-       دTime-     جObject Duration-          بDisplay for-الف

28 
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در کدام بخش از کادر واژه نامه، می توان تنظیمات لغت نوشته شده را تغییر داد؟  
 Terms-             دHeader-           جBody Text-        بContent-الف

29 

                                                      کدام گزینه در کارنامه، تعداد پاسخ های صحیح را نمایش می دهد؟ 
 Quiz Attempt-             دMax Score-       جScore-   بCorrect Questions-الف

30 

 31  چیست؟master slideکاربرد  

 32  چه تفاوتهایی دارندSimulation و Demonstration روش  

 33 مزیت روش های ضبط تعاملی نسبت به روش های ضبط غیرتعاملی چیست؟ 

 34 چند شیء غیرتعاملی را نام ببرید 

 35 چند نوع اکشن های پیشرفته در نرم افزار وجود دارد؟ 

 36 جلوه های متحرک سازی چه کاربردی دارند؟ 

 37 از تصاویر را بیان کنیدSlide Showمراحل ایجاد یک  

 .گفته می شود..................به برقراری ارتباط دو سویه با کاربر،  
می باشد ............و پسوند فایل های پشتیبان ................captivateپسوند فایل های پروژه 

 

38 

       (غلط          حصحی). ذخیره میشودsnagit editor گرفته شده بطور پیش فرض snagitعکسی که درمحیط  
Simulation (صحیح                       غلط      )            .می باشدنشبیه سازی نرم افزاری به صورت تعاملی 

39 

 Demo-1.                                    موارد مربوط ،  رابه هم وصل نمایید 
 Widget(-2ترازبندی شیء ها و دکمه ها                                      – الف 

    Align- 3                   .                 فیلم حالت نمایشی و غیرتعاملی -ب
 slide rollover- 4                                            مدت زمان نمایش شیء-ج
 Object Duration- 5               معموال با نرم افزارفلش تولید شده که اشیاء آماده -د

40 



 


