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 نمونه سواالت دوره هوشمند سازی مقدماتی

 

 صحیح دارد Camtasia افزار نرم در را فیلم یک لحظه به لحظه و زمان مدیریت وظیفه

 صحیح. است ایران هوشمند مدارس مفهومی مدل های مولفه از یکپارچه مدیریت به مربوط "مالی امور "

 یکپارچه مدیریت است؟ ایران هوشمند مدارس مفهومی مدل های مولفه از یک کدام به مربوط »مالی امور »

Avi player comatasia دهد؟ می نشان فرمتی چه با را فیلم  line Time  

comatasia player دهد؟ می نشان فرمتی چه با را فیلم Avi 

Fill نرمافزار در snagit درست: میکند پر رنگ یک با را بسته ناحیه یک 

Time line افزار نرم در را فیلم یک لحظه به لحظه و زمان مدیریت وظیفه Camtasia صحیح دارد 

 کنتراست میکند بیان را نمایش صفحه در نقطه ترین تاریک به روشنترین نسبت که برای است معیاری..........  ا

 صحیح باشد می توسعه کارگروه به مربوط مدارس سازی هوشمند راستای در نوین های طرح اجرای

 غلط. کند پیدا ادامه انفرادی صورت به سپس و همیاری تصور به باید ابتدا آموزشی مطالب ارائه

 صحیح. شود می انجام مدارس بندی رتبه منظور به هوشمند مدارس از ارزیابی

 ستاد تا مناطق از گردد؟ می تعیین زیر های گزینه از سطحی چه در هوشمند مدارس از ارزیابی

 غلط: است اموزان دانش بوسیله درسی مطالب برداری یادداشت به نیاز کالس، در هوشمند برد وایت معایب از

 غلط: است گرفتنی یاد بلکه نیست ژنتیکی خالقیت TRIZ نظر از

 غلط است؟ تر قوی تخیل از دانش انیشتن نظر از

 trizz دارد؟ تکیه اصلی چه بر خالقیت دانشی نظر از
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 صحیح دهد می تشکیل را منابع مدل یک سیستم یکScormاستاندارد

 Scorm کدامند؟ الکترونیکی یادگیری یا مجازی آموزش استانداردهای

 غلط:میشود دانشآموزان یادگیری در انگیزه کاهش باعث درس کالس در هوشمند برد از استفاده

 صحیح. باشد می آموزشی و اداری کادر توانمندی ارزیابی های شاخص به مربوط حسابداری های سامانه از استفاده

 .اداری کادر توانمندی است؟ ارزیابی های شاخص از حوزه کدام به مربوط حسابداری های سامانه از ادهاستف

 حسی چند آیند؟ می حساب به آموزشی های رسانه از کدامیک جز واقعی اشیا

. 

 غلط. ندارد وجود منو ساخت برای template الگوها از استفاده امکان

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

 matching - multiple answer ندارد؟ وجود camtasia ساز آزمون در سوال نوع کدام درج امکان

. 

 دیجیتالی شکاف کردن پر چیست؟ مدارس در) اینترنت( ارتباطات و اطالعات ملی شبکه نفوذ ضریب توسعه در اصلی اولویت

. 

 مدرسه شورای گردد؟ می اعالم زیر مرجع یا شخص کدام سوی از مدارس مندسازیهوش در گام اولین

 نظام کلی های سیاست است؟ کدام مدارس سازی هوشمند طرح دستی باال سند مهمترین و اولین

 ابالغ رهبری معظم مقام توسط که است نظام کلی های سیاست مدارس سازی هوشمند طرح باالدستی سند مهمترین و اولین

 صحیح. است شده

. 

 خالقانه های ایده بندی درجه است؟ گزینه کدام مهارتی نظر از خالقیت اهداف

 در تحول یادگیری، یاددهی فرآیند در خانواده مشارکت کارایی، افزایش و بخشی اثر شامل سازی هوشمند در کالن اهداف

 های مهارت رشد استعدادها، با متناسب صیحی بارزیا جذاب، و پویا محیطی ایجاد آموزشیف عدالت ریزی، برنامه نظام

 .است فرهنگی علمی تربیتی، اعتقادی، های توانمندی و عاطفی جسمی، ذهنی،

 

 .تغییر است؟ سمر مدل سطوح از کدامیک مصداق ای رسانه چند شکل به دیواری روزنامه صورت به کارگروهی ایجاد

 غلط: ندارد( Score) دادن نمره قابل شوند می ساخته camtasia در که هایی آزمون
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 ریزی برنامه اهداف تحقق برای اطالعات فناوری های قابلیت از یک کدام مصداق وب، محیط در فراگیران به معلم آموزش

 گروهی یادگیری ابزار عنوان به اطالعات فناوری است؟ درسی

 توسط شده داده آموزش مطالب درصد 20 تقریبا گیرانفرا رود می انتظار ، درس کالس در شنیداری های رسانه از استفاده با

 آورند می بخاطر هفته 2 از بعد را معلم

 صحیح: یابد ارتقا تواند می انسان ذاتی خالقیت سطح تمرین با

: نیست خروجی فایل اجرای برای camtasia افزار نرم به نیازی بطوریکه کرد ایجاد خروجی فایل توان می as save فرمان با

 لطغ

 camproj شوند؟ می ذخیره پسوندی چه با Camtasia افزار نرم با شده ایجاد های پروژه save as یا save فرمان با

 spilit نمود؟ تقسیم قسمت چند به را فیلم توان می camtasia ابزار کدام با

 حیحص: کرد نصب میتوان را mp3 فایلهای مبدل ی ،برنامه  Swish max نرمافزار نصب با

 عمیق درک. باشد.............  شامل باید آموزش مدارس سازی هوشمند مبانی و اصول نظریات اساس بر

 صحیح. باشد عمیق درک شامل باید آموزش: مدارس سازی هوشمند مبانی و اصول نظریات اساس بر

. 

 داشته نقشی آن در تواند نمی محیط تتاثیرا و است ذاتی پدیده یک هوش است؟ نادرست گزینه کدام گانتر نظریه اساس بر

 .باشد

 فراگیران های مندی نیاز با کنونی آموزشی تناسبسیستم عدم اصلی عامل زیر موارد از یک کدام پرنسکی مارک گفته اساس برا

 آموزان دانش و معامین نسل تفاوت است

 صحیح: است آموزان دانش و معلمین لنس تفاوت آموزش نظام مشکل":  گرفت نتیجه توان می پرنسکی مارک گفته براساس

 تفکر. است............  نتیجه یادگیری: مدارس هوشمندسازی مبانی و اصول نظریات براساس

 غلط: نیست camtasia افزار نرم به نیازی camproj پسوند با فایل اجرای برای

 غلط: ندارد وجود افزاری منر office افزاری نرم بسته در الکترونیکی صورت به مطالب ارائه برای

 صحیح:است کامپیوتر در دستگاه درایو نصب به نیاز ، درسی مطالب ضبط و کالس در هوشمند برد وایت از استفاده برای

 tools/camtasia menu maker کنیم؟ می اقدام مسیر کدام از Camtasia در منو ایجاد برای

 zoom-in-pan میکنیم؟ استفاده گزینه کدام از دهیم نمایش بزرگتر را یبخش فیلم نمایش هنگام بخواهیم اینکه برای

  Camtasia محیط در فیلم یک بارگذاری برای
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 Import media. شود می استفاده..... از

 صحیح: کنیم می استفاده project open از اند شده ذخیره و ایجاد قبال که هایی فایل بازیابی برای

 صحیح: کرد استفاده باید property ابزار از camtasia در منو های گزینه نام تعیین برای

 water mark شود؟ می استفاده Production wizard پنجره از بخش کدام از فیلم در لوگو عنوان به تصویر درج برای

  شود یم استفاده افزار نرم کدام از تبلیغاتی های کاتالوگ و تبلیغاتی های چندرسانه ساخت برای

camtasia 

 می بر را visible,cursor,mouse گزینه effect cursor قسمت از Camtasia افزار نرم در ماوس نشانگر نمایش عدم برای

 صحیح: داریم

 غلط: نیست ساز فارسی افزار نرم نصب به نیازی Pro show افزار نرم در نویس فارسی برای

 صحیح:داد تغییر راFrame rate  مقدار باید  Swish max افزار نرم با شده تولید انیمیشن حجم کاهش برای

 افزونگی است؟ سمر مدل سطوح از کدامیک مصداق کاغذی آزمون جای به الکترونیکی آزمون برگزاری

 و هانگیز. داشت خواهد هوشمند مدارس توسعه در معلمان. . . .  در زیادی نقش مرتبط های جشنواره و سمینارها برگزاری

 تشویق

 هوشمند مدارس سامانه است؟ کدام نمیاد برقرار مدارس بیم آموزشی و علمی تعامل تواند می که ابزاری بهترین

 مدرسه های شاخص از دسته کدام جز پیشرفته، هوشمند مدارس در پژوهشی هدایت جهت متعدد راهمنا معلمین از گیری بهره

 وزانآم دانش توانمندی گیرد؟ می قرار هوشمند

 دانش توانمندی های شاخص جز پیشرفته، هوشمند مدارس در شی پژوه هدایت جهت متعدد راهنما معلمین از گیری بهره

 صحیح. شود می ارزیابی آموزان

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

 نیروی) دیده آموزش معلمان است؟ مفهومی مدل مولفه کدام به مربوط وشمنده مدارس ارزیابی های شاخص بیشتریت

 (انسانی

 ارزیابی,  تقویت,  تشریح,  جستجو,  معرفی کدامند؟ ترتیب به 5E تدریس روش مرحله پنج

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

 ابداع  است؟ سمر مدل سطوح از یک کدام مصداق وب فضای در درسی مباحث خصوص در کاوش و گروهی تحقیق

 غلط شود می بیشتری خالقانه های ایده به منجر باال تجربه و تخصص
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 کمی. گردد می ارزیابی شاخصی نوع چه با) خودارزیابی) 2 برگ نمون بندی رتبه تعبین

 StatusBar است؟ مشاهده قابل گزینه کدام در اسالیدها در استفاده مورد تم و جاری اسالید شماره اسالیدها، تعداد

 صحیح. گردد می ارزیابی کمی شاخص با) خودارزیابی)2 برگ نمون بندی رتبه تعیین

 عمل در بدیع و نو های ایده اجرای چیست؟ در خالقیت و ابتکار تفاوت

 غلط: است نمایش پرده روی بر پروژکتور دیتا دستگاه نور تابش قدرت کننده بیان "پذیری تفکیک

 Vocabulary شود؟ می محسوب زیر های گزینه از یک کدام جزء جواب حاضر افراد مغز توانمندیهای

 اختراع کاربرد؟ ودارای ابداعی محصول یک محصول یک  قانونی ثبت

 دیگر کاربرد تنیاف کنیم؟ برطرف توانیم می چگونه را کارکرد تثبیت چالش

 smartulize/  دیگر کاربرد یافتن کنیم؟ برطرف توانیم می چگونه را کارکرد تثبیت چالش

 کنیم دهی مقدار none با را آن است کافی کرد؟ حذف را ماوس کلیک صدای افکت comtasia در توان می چگونه

. 

 ویرایش هنگام را گزینه کدام نشود شنیده صدایی افزار رنرم د Camtasia بخواهیم فیلم های قسمت از برخی در چنانچه

 silence کرد؟ انتخاب باید شده درج صدای

 ابداع تغییر، افزونگی، جایگزینی، است؟ کدام ترتیب به سمر مدل سطح چهار

 غلط:باشد عمود نمایش پرده با دستگاه زاویه که دهد می رخ زمانی تصویر شکل ای ذوزنقه یا Keystone حالت

 صحیح:است دیگر باارزش چیز هر به ذهنی بخشیدن هستی شامل( creativity) یتخالق

  صحیح:پرورش قابل اما است ژنتیکی خالقیت

 صحیح/  دارد ابتکار به نسبت بیشتری ارزش خالقییت

 صحیح:است دیگر باارزش چیز هر به ذهنی بخشیدن هستی شامل( craesr) خالقیت

 صحیح/   دارد ابتکار به نسبت بیشتری ارزش خالقییت

 غلط. کرد ارسال word و clipboard به را تصاویر توان نمیsnagit افزار نرم 

 آموزان دانش الکترونیکی پرونده است؟ ضروری الکترونیک نیمه مدارس در زیر های شاخص از یک کدام داشتن

 داده نمایش آزمون از بعد صحیح های پاسخ بردارید را submitting after see can Viewer عبارت تیک اگر camtasia در

 غلط:چسباند هم به را فیلم توان می spilit با camtasia در شود می
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 داده نمایش آزمون از بعد صحیح های پاسخ بردارید را Viewer can see after submitting عبارت تیک اگر camtasia در

  شود می

 صحیح:شویم می خارج بزرگنمایی حالت از out zoom گزینه با camtasia در

 استفاده توان می pad touch و mouse حالت دو از ماوس چپ یا راست کلیک صوتی افکت افزودن برای camtasia در

 صحیح:کرد

 یندورب از را آن است کافی کرد؟ باید چه برد عمق به و کرد دور دوربین از را بعدی سه شیء یک اینکه برای Camtasia در

 کرد دور

 غلط: کرد اضافه موزیک یک توان نمی فیلم یک زمینه پس برای camtasia در

 border شود؟ می استفاده گزینه کدام فیلم دور کادر تعیین برای camtasia در

 ico - cur کرد؟ استفاده توان می پسوندهایی چه با فایل از ماوس نشانگر شکل تغییر برای camtasia در

 z کرد؟ مشخص را فضا در جسم و نقطه یک مکان توان می مختصات محور کدام کمک به Camtasia در

 صحیح:شود می مشاهده preview کادر هر در شده تعیین حاشیه نمایش پیش camtasia در

 صحیح:کنیم می تعیین answer short نوع از را پاسخ کوتاه سواالت camtasia در

 track گویند؟ می چه را حرکت حال در شیء از متحرک دوربین با برداری فیلم Camtasia در

 drop shadow گیرد می نظر در سایه فیلم یک برای گزینه کدام Camtasia در

 صحیح:گرفت نظر در صدا down mouse و up mouse حالت دو برای توان می camtasia در

 صحیح:گذاشت مختلف ینعناو فیلم مختلف های قسمت برای توان می camtasia در

 Opacity شود؟ می تعیین گزینه کدام با سایه کدری و روشنی میزان camtasia در

 افکت ماوس برای توان نمی camtasia در Opacity شود؟ می تعیین گزینه کدام با سایه کدری و روشنی میزان camtasia در

 غلط:گذاشت

 silence شود؟ می استفاده گزینه کدام از فیلم صدای کردن قطع برای صدا ویرایش هنگام Camtasia در

 دارد وجود محور سه هر در وچرخش مکان تغییر امکان  دارد وجود امکان کدام pro show در

 Randomize شود؟ می استفاده گزینه کدام از عملکردها ترتیب تغییر برای show Pro در

 دارد وجود محور سه هر در وچرخش مکان تغییر امکان ??????)camtasia یا( دارد وجود امکان کدام show pro در

 Frame شود می گفته............. time line  نوار در موجود شکل مستطیل های سلول از یک هر به  Swish max در
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 متوسط اشدب چگونه مطالب ارائه است بهتر خالقیت اهداف به رسیدن جهت در آموزان دانش به اطالعات ارائه در

 ضمن های دوره گذراندن شود؟ می ارزیابی مورد کدام الکترونیک مدارس در آموزشی کادر توانمندی شاخص ارزیابی در

 هوشمندسازی خدمت

 صحیح. گیرد نمی قرار ارزیابی مورد رایانه کارگاه بودن دارا هوشمند نیمه مدارس تجهیزاتدر و فضا شاخص ارزیابی در

. 

 صحیح:دهد می تشکیل را(  model Reference  منابع مدل یک سیستم scorm استاندارد در

 صحیح. دارد دنبال به را یاددهیه عملکرد بهبود و شده قبل روش جایگزین تدریس در فناوری سمر، مدل افزونگی در

 صحیح:کرد مرتب را ها فایل جستجو بر عالوه توان می snagit افزار نرم Library بخش در

  صحیح:ها گزینه از کدامیک "پداگوژی " یفتعر در

 مفاهیم انتقال و یاددهی هنر و آموزش علم. است

 UNDP شود؟ می یاد ملل سازمان مدل کدام از ایران هوشمند مدارس مفهومی مدل تعریف در

 گرفت؟ خروجی یفرمت چه با بایستی یابند نمایش اشکال بدون سواالت اینکه برای باشد آزمون شامل فیلمی که صورتی در

flash 

. 

 Quality داد افزایش را تصویر کیفیت میتوان گزینه کدام با Snagit افزار نرم As Save فرمان در

 صحیح: است نظر مد اکتشافی و واگرا نگرش اهداف خالقیت کارگاه در

 دارد؟ دنبال به را دهییاد عملکرد بهبود و شده قبل روش جایگزین تدریس در فناوری سمر مدل سطوح از کدامیک در

 افزونگی

 اجرا است؟ اصلی های فعالیت از یک کدام وظایف به مربوط "آموزش" سازی هوشمند های کارگروه مبحث در

 صحیح: است مناسب باال روشنایی قدرت با پرژکتور ویدیو ، زیاد روشنایی با هایی محیط در

 

 غلط:است نیاز سرعت پر نترنتای و افزاری سخت تجهیزات به فقط هوشمند مدارس در

 تر دشوار معلم وسیله به کالس کنترل و مدیریت ، گیرد می صورت هوشمند برد وایت وسیله به آموزش که مدارسی در

 غلط:است
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 گزینه کدام از شود پخش هستند فعال اسالیدها که زمانی تا صوتی فایل بخواهیم اینکه ،برای point power افزا نرم در

 Loop until stopped شود؟ می استفاده

 غلط:است Media Import همانند project open عملکرد A108Camtasia افزار نرم در

 درآید مخفی حالت به نمایش حالت از بتدریج نظر مورد عنصر معناست؟ چه به fade out عبارت ، Camtasia افزار نرم در

 Blur شود؟ می استفاده فیلم یک سایه کردن محو برای گزینه کدام از camtasia افزار نرم در

 MP 4 باشد؟ اجرا قابل فایل تا باشد پسوندی چه دارای باید خروجی باشیم کرده استفاده Quiz از اگر Camtasia افزار نرم در

flash / HTMLS player 

 MP4 باشد؟ اجرا قابل فایل تا باشد سوندیپ چه دارای باید خروجی باشیم کرده استفاده Quiz از اگر Camtasia افزار نرم در

flash….. 

  پاسخ:بردارید راmiting sub after answer seen can Viewer عبارت تیک اگر Camtasia افزار نرم در

 غلط: شوند می داده نشان آزمون از بعد صحیح های

 کرد اضافه جلوه توان می فیلم انتهای و ابتدا در قطف( غلط دارد وجود فیلم وسط در جلوه درج امکان camtasia افزار نرم در

  بزنیم برش را فیلم وسط که دارد امکان صورتی در فقط فیلم وسط در و

 سایه رنگ تغییر نیست؟ ممکن( shadowسایه روی بر کاری چه انجام camtasia افزار نرم در

 درست شود می ساخته Quizzing با آزمون Camtasia افزار نرم در

 صحیح شود می ساخته choice multiple با ای گزینه چند های آزمون Camtasia افزار نرم در

 صحیح:افزود فیلم از قسمتی به را متنی توان می out call با camtasia افزار نرم در

 غلط: چسباند بهم را فیلم قسمت دو میتوان splitبا Camtasia افزار نرم در

 Call out کنیم می استفاده گزینه کدام از فلش کردن اضافه برای Camtasia افزار نرم در

 fade in کرد؟ انتخاب باید را گزینه کدام شود بلند کم کم صدا پخش ابتدای در اینکه برای camtasia افزار نرم در

 split  شود تقسیم دوقسمت به فیلم گرفته قرار نشانگر که قسمتی در اینکه برای Camtasia افزار نرم در

 custome میشود؟ استفاده area select قسمت کدام از دلخواه بصورت برداری فیلم ناحیه تعیین برای Camtasia افزار نرم در

 controller Theme شود؟ می استفاده گزینه کدام از ویدئو کنترلر تغییر برای camtasia افزار نرم در

 exe کرد؟ ذخیره باید پسوندی چه با را آن Auto Run صورتب منو ساخت برای Camtasia افزار نرم در

 صحیح شود می استفاده Screen Full از فیلم صفحه تمام ضبط برای camtasia افزار نرم در



 

 kilik.blog.ir     نمونه سواالت هوشمند سازی مقدماتی

 یک فیلم برای Camtasia افزار نرم در شود می استفاده False/True نوع از سواالت طراحی برای camtasia افزار نرم در

mark water صحیح گرفت نظر در 

 صحیح گرفت نظر در water mark یک فیلم برای Camtasia افزار نرم در

 Time/Date - Elseped time..... از فیلم روی(  Annotation(  نویسی حاشیه بعنوان Camtasia افزار نرم در

 Time/Date - Elseped time..... از فیلم روی نویسی حاشیه بعنوان Camtasia افزار نرم در

  کرد ایجاد ماوس Scroll Whel برای ای جلوه توان می Cursor Efect بخش در Camtasia افزار نرم در

 صحیح

 صحیح کرد؟ استفاده میتوان audio وWebcam از صدا ضبط برایInput Record بخش در Camtasia افزار نرم در

 صحیح کرد؟ استفاده میتوان  audio وWebcam از صدا ضبط برایRecord Input بخش در Camtasia افزار نرم در

 scale- opacity-position-rotation کرد؟ تنظیم میتوان را مورد کدام Visuall Properties بخش در Camtasia افزار نرم در

 صحیح:ندارد وجود صحیح پاسخ چند تعریف امکان choice multiple سواالت در camtasia افزار نرم در

 داد؟ قرار مقداری چه answer قسمت در بایستی باشد نادرست سوالی اگر False/True سواالت در camtasia افزار نرم در

FALSE 

 غلط:شود می تعیین background با عنوان متن رنگ Camtasia افزار نرم در

 Time Elapsed شود؟ می تعیین گزینه کدام با فیلم شده سپری زمان Camtasia افزار نرم در

 غلط: داد تغییر توان نمی را فیلم یک)  ابعاد(  عرض و طول camtasia افزار نرم در

 است؟ فرمان کدام به مربوط CC عالمت Camtasia افزار نرم در

 غلط است Import Media همانند open project عملکرد Camtasia افزار نرم در

 غلط گرفت نظر در ماوس شکل برای توان می را jpeg فرمت اب های فایل Camtasia افزار نرم در

 غلط گرفت نظر در فیلم برای عنوان یک توان می فقط camtasia افزار نرم در

 Track ؟ گویند می چه را متحرک دوربین با فیلمبرداری Camtasia افزار نرم در

 سه هر در وچرخش مکان تغییر امکان است؟ درست Properties Visuall بخش درباره جمله کدام Camtasia افزار نرم در

 دارد وجود محور

 shadow drop گیرد؟ می نظر در سایه فیلم برای گزینه کدام Camtasia افزار نرم در

 curser Highlight کند می تعیین فیلم ضبط زمان در را ماوس گر اشاره شکل گزینه کدام Camtasia افزار نرم در
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 صحیح شود مخفی اتوماتیک فیلم کنترلر یعنی control hide Auto گزینه camtasia ارافز نرم در

 answer acceptable list میشود تعیین....با تکمیلی سواالت درست پاسخهای لیست Camtasia افزار نرم در

 Fill in blank میشود تعیین....با تکمیلی سواالت درست پاسخهای لیست Camtasia افزار نرم در

 XYZ محور سه شود؟ می تعیین مختصاتی چه با فیلم موقعیت Camtasia افزار نرم در

 صحیح گرفت نظر در water mark یک فیلم برای توان می Camtasia افزار نرم در

 click گردد highlight شده کلیک محل کردن کلیک هنگام برداری فیلم در که کرد تنظیم توان می camtasia افزار نرم در

highlight 

 صحیح کرد نگهداری track یک در را caption چندین میتوان Camtasia افزار نرم در

 Zoom in....   از بزرگنمایی ایجاد برایCamtasia افزار نرم در

 غلط  شود می تعیینBack ground با عنوان متن رنگCamtasia افزار نرم در

 غلط کرد انتخاب ماوس گر اشاره برای میتوان راjpg سوندپ با فایلهایCamtasia افزار نرم در

 صحیح  کرد ویرایش را شده درج صدای توان میCamtasia افزار نرم در

 line-on مجازی روش است؟ تر مناسب دور راه از آموزش روش کدام فراگیری برای Connect Adobe افزار نرم در

 صحیح شد خواهند اجرا متن یا تصویر مرکز محدوده در که است هایی جلوه شامل  Core Effect ، Swish max افزار نرم در

 صحیح کرد اضافه تصویر به را خاصی لوگوی توان می Watermark با it Snag افزار نرم در

 save متقس در توان می را تصویری های فایل از بیشتری انواع show adwancetype گزینه انتخاب با it Snag افزار نرم در

as type صحیح داد نمایش 

 صحیح. ندارد وجود save گزینه note One افزار نرم در

 صحیح. شود می استفاده numbering از ترتیبی های لیست درج ،برای pint power افزار نرم در

 غلط. کند می شخصم را اسالید داخل به اشیاء خروج نحوه Entrance گروه های جلوه ، Point Power افزار نرم در

 گزینه کدام از شود پخش هستند فعال اسالیدها که زمانی تا صوتی فایل بخواهیم اینکه ،برای point power افزار نرم در

 stopped until Loop شود؟ می استفاده

 شود؟ می استفاده گزینه کدام از بشه پخش اسالیدها در کردیم انتخاب که صدایی اینکه ،برای point power افزار نرم در

Play across slides 

 صحیح. شود می استفاده Art Smart از گرافیکی اشکال با لیست درج ،برای point power افزار نرم در
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 غلط شود؟ می استفاده numbering از ترتیبی غیر های لیست درج ،برای point power افزار نرم در

 صحیح. ندارد تاثیری هیچ ها اسالید نمایش یا چاپ در اسالیدها نمای وچکیک یا ،بزرگ point power افزار نرم در

 Reflection شود؟ می استفاده گزینه کدام از متن بازتاب ایجاد برای Point Power افزار نرم در

 master Notes شود؟ می استفاده گزینه کدام از یادداشتها ظاهری نمای تنظیم برای point power افزار نرم در

 Emphasis دارد؟ نیاز بیشتری تاکید و توجه به که شود داده قرار ای نکته هرگاه point power افزار نرم در

 صحیح. شود می استفاده numbering از ترتیبی های لیست درج برای ،power pint افزار نرم در

 master Notes شود؟ می استفاده گزینه کدام از یادداشتها ظاهری نمای تنظیم برای power point افزار نرم در

 Emphasis دارد؟ نیاز بیشتری تاکید و توجه به که شود داده قرار ای نکته هرگاه power point افزار نرم در

 شود؟ می استفاده گزینه کدام از بشه پخش اسالیدها در کردیم انتخاب که صدایی اینکه برای ،power point افزار نرم در

Play across slides 

 صحیح. شود می استفاده Smart Art از گرافیکی اشکال با لیست درج برای ،power point افزار نرم در

 صحیح. ندارد تاثیری هیچ ها اسالید نمایش یا چاپ در اسالیدها نمای کوچکی یا بزرگ ،power point افزار نرم در

 صحیح. کرد استفاده ESC کلید صحفه دکمه از توان می ، show Slide نمای از خروج برای ، powerpoint افزار نرم در

 lemon. شود می استفاده ساز فارسی کدام از pro show افزار نرم در

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

 صحیح شود می کلیک دوبار تصویر روی Slide list سمتق در تصویر روی افکت اعمال برای Pro show افزار نرم در

 remix شود؟ می استفاده ابزار کدام از ها عکس همه به ها افکت خودکار اعمال برای Pro show   افزار نرم در

 


