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  هوشمندسازی  دومآزمون  والس نمونه
 

 

÷ 

 

 

 سطوح از کدامیک مصداق ای رسانه چند شکل به دیواری روزنامه صورت به کارگروهی ایجاد

 تغییر(4                 جایگزینی(3                ابداع(2                 افزونگی(1   است؟ سمر مدل

 

 ندارد وجود Flash Mp4 پسوند با خروجی در ویدئو کنترلر شکل تغییر امکان

 (صحیح2       غلط (1

 

تحقیق گروهی و کاوش در خصوص مباحث درسی در فضای وب مصداق کدام یک از سطوح 

 مدل سمر است؟

 تغییر(4                 جایگزینی(3                ابداع(2                 افزونگی(1 

 

 از کدام فونتهای فارسی استفاده می شود؟ Pro show در نرم افزار

 هیچکدام(F                3 سریفونتهای (B                2 سریفونتهای  (1 

 

 

  دارای کدام فرمت هستند؟ Swish max بیشتر بنرهای تبلیغاتی تولید شده با نرم افزار

JPG(1               SWF(2                    gif(3                  silence(4 
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 گرفت PDF , DOC از محتوی های سازمان دهی شده در وان نوت نمی توان خروجی

 غلط(2            صحیح(1 

 

 غلط(2    صحیح(1 وجود ندارد save گزینه One note در نرم افزار

 کدام گزینه از مزایای طرح درس نیست؟

  پیش بینی برای تهیه وسایل آموزشی (1 

2)    معلم توسط آن هدف گزاری می کند

 فرآیند آموزش را برنامه ریزی می کند (3

  دانش آموزان را عالقه مند می کند  (4 

 

 

 نیست؟ 5Eکدام گزینه از مراحل روش 5

 ارزیابی(4          تشریح(3              معرفی(2           حل مساله(1 

 

شناسایی  Pro show پوشه ها یا فایل هایی که دارای نام انگلیسی هستند به وسیله نرم افزار

 بستگی به ویندوز دارد              (3 غلط(2                   صحیح(1         نمی شوند

 

در صورتی که فیلمی شامل آزمون باشد برای اینکه سواالت بدون اشکال نمایش یابند بایستی 

 jpeg             2) Camtasia           3)gif        4)flash (1    ی گرفت؟به چه فرمتی خروج

 

 در وان نوت هر نوت بوک شامل چند...... و آن نیز شامل چند ......است.از راست به چپ

1)TAB-PAGE            2)-PAGE-SECTION               3)STORE-PAGE 
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  زیر کلیک کنیدیا عکس برای دانلود نرم افزار روی سایت 

kilik.blog.ir 

 دانلود کنید ltms_medu_ir@و یا از کانال تلگرامی 

 

 

http://kilik.blog.ir/post/395
https://t.me/joinchat/AAAAAEFgJHhbmlCMpm95tg
http://kilik.blog.ir/post/395

