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 نمونه سواالت ازمون ضمن خدمت هوشمند سازی

 اسفند 10تا 8 ازمون نهایی

 مدیر گروه : مهندس بیات

با تشکر از ادمین های بزرگوار که در جمع اوری سواالت همراهی 

 کردند
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New project  در نرم افزارswishmax 1 برای ایجاد یک پروژه جدید از کدام گزینه استفاده میشود؟ 

LFD 2 فن آوری نوین در صفحه نمایش چیست؟ 

 بهره هوشی

 

 3 توانایی مغز انسان بیشتر به کدام واژه نزدیک است 

 4 ای تبلیغاتی متحرک است.بنره     Swish maxیکی از محصوالت پرکاربرد نرم افزار   ص

هر چه تعداد فریم هایی که در ثانیه اجرا می شود بیشتر     Swish maxدر نرم افزار  سرعت اجرای فیلم کمتر است

 باشد.........

5 

 6 برای وارد کردن اشیا از کدام گزینه استفاده می شود؟       Swish maxدر   insertنوار

shift     در نرم افزارSwish max         برای ثابت نگه داشتن تناسب طول و عرض تصویر

 هنگام کوچک کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم؟

7 

) Appear into position      در نرم افزارSwish max       کدام یک از افکت های زیر برای ورود یک متن یا

 تصویر استفاده می شود؟

8 

برای فراگیری کدام روش آموزش از راه دور   Adobe  Connectفزار          نرم ا On – line روش مجازی

 مناسب تر است.

 

9 

 به مدارس ظاهری شکل

معماری میتواند متفاوت  لحاظ

 باشد

 10 کدام گزینه در خصوص تعریف مدارس هوشمند صحیح نیست؟

 مدرسه، معماری ساختار تغییر

 یک ایجاد فناوری، و دانش ترویج

 انسانی نیروی ادگیرنده،ی سازمان

 فناوری و دانش ترویج روشنفکر،

 یادگیرنده، سازمان یک ایجاد

 یادگیری،-یاددهی های اشیوه

 نیروی جذاب، و پویا محیطی

 روشنفکر انسانی

 کدام گزینه ماموریت های بیشتری از مدارس هوشمند را بیان می کند؟

 

11 

intra-personal  12 گزینه مربوط به هوش درون شخصی است؟طابق نظریه آقای گارنر ، کدام 

 ذاتی ی پدیده یک هوش

 نمی محیط تاثیرات و است

 آن در تواند

 13 بر اساس نظریه گادنر کدام گزینه نادرست است؟
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 باشد داشته نقشی

Home       در نرم افزارpower point     ریبونClipboard          در کدام زبانه واقع شده

 است؟

14 

 15 رسه هوشمند در سطح الکترونیک )مقدماتی( دارای چند شاخص می باشد؟یک مد شاخص15

 ترویج دانش فناوری

 

 16 کدام گزینه از هدف های کالن مدارس هوشمند نیست؟

 17 قطب اصلی چشم اندازهای مدارس هوشمند کدام مورد است؟ آموزش عمومی

 18 ی استکدام گزینه مولفه های هوش هیجان هیجانها درست بردن کار به

برای ساخت آلبوم عکس دیجیتال نیاز به دکمه          Swish max   در نرم افزار      ص

 های فرمان داریم.

19 

باعث می شود تصویر        Aspect maxدر کادر          9به  16انتخاب نسبت  ص

 نمایش یابد.  LCDو      LEDمناسب باصفحه     

20 

SWI      در نرم افزارSwish max         21 پروژه با کدام پسوند ذخیره می شود؟ 

 22 از کدام فونت های فارسی استفاده می شود؟       Swish maxدر نرم افزار      F فونت های سری

 23 کمک به تعیین الگوی شهریه مدارس خاص یکی از اهداف مدارس هوشمند است؟ غ

رای تبدیل کردن چندین شکل به یک شکل ب        Swish maxدر نرم افزار        ص

        groupingواحد بعد از انتخاب شکل ها ، راست کلیک کرده و گزینه       

 انتخاب می شود .

 

24 

 25 مهمترین هدف از ارزیابی مدارس هوشمند چیست هوشمند مدارس بندی رتبه

پس از دخیره پرونده 

proshow  نیازی به تصاویر و

ده در پرونده فیلم های درج ش

نداریم و می توانیم آن ها را از 

 روی رایانه حذف کنیم

 

 26 کدام گزینه نادرست است

Rotate CW by  در نرم افزارswish max  درجه در جهت عقربه های  360اگر بخواهیم شکل ما

 را انتخاب می کنیم ؟   x angleساعت چرخش داشته باشد کدام گزینه از منوی 

27 

NTELLIGENCE   در هوشمند سازی مدارس کدام گزینه به هوشمند سازی از دیدگاهsmart     مرتبط

 نمی شود

28 
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از نظر سالوی مؤلفه  ی برانگیختن خود از هوش هیجانی می تواند فرد را مولد و اثر  ص

 بخش نماید

29 

 نظام در کالن های هدف

 هوشمند مدارس

 30 ری جزو کدام مورد است ؟یادگی –مشارکت خانواده ها در فرایند یاددهی 

شامل : برنامه درسی، روش UNDPیادگیری در مدل مفهومی  -فرایند یاددهی   ص

 تدریس، ارزشیابی، محتوا و ابزار آموزشی است

31 

الگوهای  طراحی سیستم های آموزشی خطوط راهنمایی هستند که افراد می توانند به  ص

 وسیله آنها تدریس و ارائه مطالب دهند

32 

 ها هیجان درست بردن کار به

 

به عقیده سالوی کنترل نامالیمات توسط فرد می تواند نتیجه ی کدام مؤلفه ی هوش 

 هیجانی باشد

33 

home-s lide-layout  در نرم افزارPowerPoint  34 برای تغییر چیدمان کدام مسیر درست است 

 هیجانی بودن

 

 35 کدام یک جزء حیطه های سالوی نیست

 36 هوش هیجانی توسط کدام یک از متخصصان روانشناسی و تربیت مطرح گردید ویسال

این که میزان استفاده از شبکه اینترنت در کشورها متفاوت است کدام مفهوم زیر را  لی دیجیتا شکاف

 بهتر بیان می کند

37 

 38 را می توان نصب کرد  mp3برنامه مبدل فایلها   swish maxبا نصب نرم افزار  ص

Frame rate  در نرم افزارswish max  برای کم کردن فایل خروجی باید مقدار کدام گزینه رو

 کاهش داد

39 

از راهبردهای هشمند سازی نقاط قوت و نقاط ضعف را می   swotماتریس  ص

 سنجد

40 

م صدا و سیما و شبکه های اجتماعی در مدل مفهومی هوشمند سازی به کدا معلمان سازی توانمند

 مورد اشاره دارد 

41 

 معلمان از برخورداری

 حوزه در دیده آموزش

 اطالعات فناوری

بر اساس مؤلفه های مدل مفهومی ، شاخص های کدام یک از مؤ لفه ها ، از 

 اهمیت بیشتری برخوردار است

42 

 43 هر چیدمان چندین جا نگهدار دارد PowerPoint در نرم افزار ص

 الگوها

 

 44  ندی مغز انسان  نیست کدام جزء توانم

 45 کدام یک از مؤلفه ها چشم انداز مدارس هوشمند نیست ملی سطح در سازی توانمند
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برگزاری سمینارها و جشنواره ها ی مرتبط نقش زیادی در ............. معلمان در  تشویق و انگیزه

 توسعه مدارس هوشمند خواهد شد

46 

برای اضافه کردن متن و شکل های مختلف به swish max در نرم افزار  ابزار هجعب

 صفحه طراحی ، از کدام گزینه استفاده می شود

47 

هر چه تعداد فریم ها ی جلوه بیشتر باشد مدت swish max در نرم افزار  

 زمانی که جلوه نمایش داده می شود بیشتر است

48 

Xscale  در نرم افزار swish maxزرگتر کنیم با تنظیم اگر صفحه طراحی انیمیشن را ب

 کدام گزینه می توانیم صفحه طراحی را .....

49 

outline در نرم افزار swish max   برای پیوند زدن انیمیشن تولید شده به سایت خود

 از کدام پنل استفاده می شود

50 

lameAcm     setup  برای شروع نصب نرم افزار swish max51 اجرای کدام فایل الزم است 

Stroke style  در نرم افزار swish max برای از بین بردن خطوط دور شکل کدام گزینه

 انتخاب می شود

52 

باعث شروع نمایش تصویر ، از فریم  placeکد  swish max در نرم افزار  ص

 مورد نظر میشود 

53 

Background Tint  در نرم افزار swish max  برای تغییر رنگ پس زمینه صفحه ی طراحی از

 زینه استفاده می شودکدام گ

54 

One off  
 

 55 افکت های با حرکت سریع کدام گزینه است swish max در نرم افزار 

 56 با سرعت اجرای فیلم نسبلت معکوس دارد   frame rateعدد  ص

 ی زمینه در فنی تکنسین

 کامپیوتر

 57 کدام مورد مربوط به مدیریت یکپارچه در مدارس هوشمند نیست

تعیین الگوی شهریه مدارس خاص یکی از اهداف ارزیابی مدارس  کمک به ص

 هوشمند است

58 

از نوار وضعیت می توانیم اسالیدها را حذف و یا جابجا   slide sorterاز نمای  ص

 کنیم

59 

smart  بکار گیری یک سنسور در کالس درس مربوط به کدام دیدگاه هوشمند سازی

 است

60 
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Selection tool فزار در نرم ا swish max  برای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار درون

 جعبه ابزار ..........................

61 

 دیجیتالی شکاف کردن پر

 

توسعه ضریب نفوذ شبکه های ملی اطالعات و ارتباطات در مدارس با الویت 

............... 

62 

 برای و ارتباطی های شبکه ایجاد

  است آینده

 

 63 کدام مورد از ویژگی های مدل مفهومی هوشمند نیست

 64 کدام گزینه جزوء وظایف کارگروه توسعه هوشمند سازی مدارس نیست شناسی آسیب

 کاربرد

 

 65 نیست ADDIEکدام گزینه از مراحل الگوی طراحی 

Set Transparent Color  
 

ر از کدام برای شفاف کردن پس زمینه تصاوی  powerpointدر نرم افزار 

 گزینه استفاده می کنیم

66 

جمله ما نمی توانیم تفکر و خالقیت شهروندان جند سال گذشته را با حال یا  یادگیرنده سازمان یک ایجاد

 آینده قیاس کنیم ............

67 

Blank Movie 
 

برای ایجاد یک فایل خالی از کدام گزینه استفاده swish max در نرم افزار 

 می شود

68 

فقط برای    movie propertiesکادر محاوره ای  swish max در نرم افزار  غ

 تعیین اندازه حجم فایل کاربرد دارد

69 

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

 ...... باشد 

70 

 ( زایا) مولد دانش

 

ورت الکترونیکی طراحی کرد با این که همه محتوی دروس را نیاز نیست به ص

 کدام یک از هفت اصل .............می کند

71 

 72 همان هوش .................... EQ هیجانی

یکی از موارد زیر ساخت توسعه یافته در مدارس هوشمند ایجاد شبکه  ص

 ارتباطی است

73 

 فناوری توسعه ساخت زیر از

 دیده آموزش معلمان - اطالعات

 

 74 کدام گزینه از عناصر یا مولفه  های مدارس هوشمند می باشد

 75 اولین مراحل هوشمند سازی در مدارس کدام است مدرسه* یدر شورا بیتصو
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 عنوان نوار انتهای در

 

 76 در کجا قرار گرفته است  Quick accessنوار    powerpointدر نرم افزار 

Send to Back  
 

برای قرار دادن تصویر انتخابی در پشت همه  powerpointدر نرم افزار 

 تصاویر موجود در اسالید از کدام گزینه استفاده می کنیم

77 

  است یادگرفتنی هوش

 

 

 78 کدام یک جزوء اصول کلیدی در هو.شمند سازی مدارس است

didtribute  در ساخت البوم دیجیتال  نرم افزار swish maxتب کردن فاصله بین برای مر

 دکمه ها از کدام ................

79 

استفاده می شوند باید فارسی  prow showپوشه هایی و پرونده هایی که در  غ

 نامگذاری شوند

80 

 خواهد چرخش تا دو شکل

 .داشت

را وارد  720اگر برای میزان چرخش شکل عدد  swish max در نرم افزار 

 .............نماییم ................

81 

Captions  
 

برای اضافه کردن متن از کدام گزینه استفاده می   prow showدر نرم افزار 

 شود 

82 

 اصل تمرکز بر نتیجه

 

 83 کدام اصل از اصول هفتگانه دیوید پرکینز نیست 

 که است زیادی خطوط و ها سلول دارای Time line نوار ،swish max افزار نرم در ص

 .دهند می تشکیل را فریم یک مکدا هر
84 

HTML + SWF 
 

 برنامه از اینترنتی، های سایت در انیمیشن پخش ، برایSwish max افزار نرم در

 شود؟      می گرفته خروجی کدام
85 

 ابزار از متن و تصاویر به هنری های جلوه افزودن برای ، Swish max افزار نرم در ص

effect شود می استفاده 

86 

position Disappear from 
 

 محو یا و خروج برای زیر، های افکت مجموعه از یک کدام ، swish max افزار نرم در

 شود؟ می استفاده از تصویر یا متن یک شدن

87 

 88 است.......... نتیجه  یادگیری : مدارس هوشمندسازی مبانی و اصول نظریات اساس بر تفکر

 درون را گرافیکی اجزای و متن توانند می جانگهدارها ، PowerPoint افزار نرم در غ

 .کنند نگهداری خود

89 

 مدارس اصلی راهبردهای

 هوشمند

 90 است؟ کدام مورد جزو معلمان بودن روز به
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EQ است 

 

 91 ..... هوش پیشرفت و آموزش ، بررسی مدارس سازی هوشمند از اصلی هدف

 92 است. نسانا ی شده شناخته های هوش از یکی فقط IQ - ص

  هوش

 

 93 :از است کلی عبارت طور به انسان مغز توانایی

 94 فرصت ها و تهدیدها مربوط به درون سازمان است. swotدر ماتریس  غ

 95 ...... توانیم می Outline پنل در PowerPoint افزار نرم در راببینیم ها متن فقط

Smart Board  
 

 96 ت؟نمایش چیس صفحه در نوین آوری فن

New Project 
 

 می استفاده گزینه کدام از جدید پروژه یک ایجاد برای ، Swishmaxافزار نرم در

 شود؟

97 

Alpha 
 

 برده کار به گزینه کدام متن شفافیت میزان تعیین برای ، Swish max افزار نرم در

 شود؟ می

98 

alpha 
 

 کدام از حرکت حال در شکل شفافیت میزان تغییر برای ، Swish max افزار نرم در

 ؟ کنیم می استفاده گزینه

99 

spatil ability دهد می نشان خاصی عالقه خود از هندسه درس خصوص در شما آموزان دانش از یکی 

 زمینه کدام در شخص این مغز توانمندی. میگیرد یاد دیگران از تر سریع را چندبعدی و

 است بیشتر

100 

 ارتباطات و اطالعات ملی شبکه نفوذ ضریب توسعه در اصلی اولویت دیجیتالی شکاف کردن پر

 چیست مدارس در )اینترنت(

101 

 و پویا کانون عنوان به مدرسه " گوییم می هوشمند مدارس اندازهای چشم در جهان سطح در سازی توانمند

 از کدامیک "باشد متفکر و  خالق انسانی نیروی پرورش برای قوی و مشتاق

 کند می بیان خصوص این در را ارگانهچه اندازهای چشم

102 

open movie افزار نرم در swish max کدام از قبلی شده تولید فایل کردن باز برای 

 شود می استفاده گزینه

103 

blur افزار نرم در Swish max ،  به حالت کدر برای تبدیل یک متن یا تصویر از حالت

 یمکن می استفاده کدام افکت شفاف و واضح از
104 

export افزار نرم در swish max 105 میشود انتخاب گزینه کدام خروجی گرفتن برای 

به تصاویر باید دستورهای  effectبرای افزودن  Swish max افزار نرم در ص

placeرا حذف کرد  
106 
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مدل مفهومی مدارس هوشمند در 

 ایران

 

ناوری اطالعات و تعریف طراحی مدرسه ای مدرن و آینده نگر بر پایه ف

ارتباطات در جهت توانمند سازی همه جانبه و وفوق العاده در جامعه دانش 

 بنیان ایران مربوط به کدام گزینه است؟

 

107 

 اطالعات زیر ساختی

 
 کدام اطالعات مورد نیاز جهت درخواست مدارس هوشمند مهم تر هست؟

 

108 

Stroke style افزار نرم در Swish max  :انتخاب گزینه کدام شکلها دور خطوط بردن بین از برای 

 شود؟ می
109 

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

 هستند؟

110 

 شده استفاده های فیلم و تصاویر

 از نباید را ProShow پرونده در

 .کنیم حذف رایانه

 

 111 است؟ نادرست عبارت کدام

 frameباید مقدار   swish maxکاهش حجم انیمیشن تولید شده با نرم افزار برای  ص

rate را تغییر داد 

112 

properties در نرم افزار swish max  برای تغییر اندازه صفحه طراحی از کدام پنل

 استفاده می شود

113 

اربردی روی چه ک  offsetو تنظیمات افکت گزینه  swish max در نرم افزار حروف شفافیت میزان تعیین

 متن دارد

114 

control در نرم افزار swish max  برای مدیریت و کنترل پخش فایل های انیمیشن از

 کدام نوار استفاده می شود

115 

جدیدترین سندی که در خصوص توسعه فن آوری اطالعات درمدارس تاکید  تحول بنیادین

 زیادی دارد کدام است

116 

 117 مدیریت و امنیت شبکه مربوط به کدام مورد است  UNDPمفهومی  در مدل زیر ساخت توسعه یافته

در صورت عدم تایید درخواست هوشمند سازی از طرف کارگروه مدارس چه  ماه6

 مدت وقت برای ارائه  مجدد درخواست خود را دارند

118 
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slides  در نرم افزارPOWERPOINT   پیش نمایش اسالیدها  ی ما در کدام قسمت

 شاهده می شوندم

119 

اندازه خطوط بیرونی شکل را 

 تغییر می دهد

 

 120 چه کاری انجام می دهد  WEIGHTگزینه  POWERPOINTدر نرم افزار 

 مسیر از( shape) شکل حاشیه خط تغییر برای powerpoint افزار درنرم ص

shape outline گزینه dashes میکنیم انتخاب را 

 

121 

 122 .است انسانی هوش ارتقا هدف ازیس هوشمند مبحث در ص

 افزودن قابل WMA و MP3 صوتی های فرمت فقط ،SwishMax افزار نرم در غ

 .هستند

123 

Motion path افزار نرم در swish max ، مسیرهای در اشیا درآوردن حرکت به برای ابزار کدام 

 دلخواه

124 

Distribute افزار نرم دیجیتال آلبوم ساخت در swish max ، دکمه بین فاصله کردن مرتب برای 

 از ها

125 

  ریزی برنامه نظام در تحول

 

 126 نیست؟ مدارس سازی هوشمند راهبردی های طرح از مورد کدام

شامل  چند   Not Book هر

section  ای section group   

شامل چند  sectionاست  و  

 یو هر صفحه م  pageصفحه با 

 sub ایه صفح ریز نیتواند چند

page   .باشد 

 

 127 باشد؟   یچند سکشن م یهر نوت بوک دارا

 اجرایی مدل اسناد از هوشمند مدارس راه نقشه و نامه شیوه تدوین فناوری، استراتژی ص

 ما سازی هوشمند

 

128 

 به توانند می افراد که هستند راهنمایی خطوط آموزشی های سیستم طراحی الگوهای ص

 س کنندتدری ها آن وسیله

129 
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 فاوا بر مبتنی فرایندها ی کلیه اجرای روند صرفا که ای مدرسه: هوشمند مدرسه تعریف غ

 .باشد

130 

   File list بخش های پوشه از یکی روی اگر Folder List کدام در آن محتویات کنیم کلیلک 

 شود؟ می مشاهده بخش

131 

x angle افزارنرم درswish max ، افکت که شکلی به اگر move ،چرخش بخواهیم دارد 

 کنیم؟می استفاده گزینه کدام از کنیم اضافه

132 

 دانش کافی تسلط عدم هوشمند، مدارس راهبردهای تعیین در swot جدول به توجه ا ضعف -سازمانی درون

 .شود می محسوب جدول موارد از یک کدام جزء انگلیسی زبان به معلمان و آموزان

133 

 134 جبری از توانمندی های مغزانسان نیستدرک روابط  غ

 135 شناسایی جزو کدام یک ا زوظایف کارگروه های هوشمند سازی است؟ گذاری سیاست

را در  crackبدون محدودیت باید قابل   swish maxبرای نصب نرم افزار  ص

 محل نصب نرم افزار کپی کرد

136 

برای کدام  Insert-image-pictureمسیر  powerpointدر نرم افزار  افزار نرم خارج از تصویر درج

 گزینه درست می باشد؟

137 

 138 کدام گزینه  از ماموریت های اصلی مدارس هوشمند نیست ؟ محور مدرسه آموزشی محیط

 نیمه الکترونیک 

 
درکدام سطح از مدارس هوشمند  ICDLداشتن گواهینامه مهارت هفتگانه 

 الزامی ندارد

139 

 نوار در میتوانیم را اسالیدها شماره و تعداد powerpoint افزار نرم در ص

 کنیم مشاهده وضعیت

140 

 141 با سرعت اجرای فیلم نسبت معکوس دارد؟FRAME RATEعدد  غ

 142 فایل صوتی باید در اولین الیه و فریم اضافه گردد  swish maxدر نرم افزار  درست

Looping continusely  در نرم افزارswish max  مجموعه افکت های زیر بدون توقف  کدام یک از

 بر روی متن یا تصویر تکرار می شوند؟

143 

عبارت از ایجادموزه و نمایشگاه علم  3/6در سند تحول بنیادین راهکار  ص

 فناوری در هر یک از شهرستان ها می باشد.

144 

 ارتبا مدارس با یکدیگر

 

 

 عضویت فعال در سامانه مربوط به کدام مورد است؟ UNDPدر مدل مفهومی 

145 
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 راهبری ) کارگروه ( کارشناسان

 پرورش و اموزش کل اداره فاوای

 استان

 146 مجوز مدارس نمیه هوشمند و هوشمند ازطرف کدام مرجع صادر می شود

E dit text  در نرم افزارPowerPoint  برای در ج متن در شکل باید بر روی شکل

 راست کلیک و سپس ....

147 

کدام یک از الگوی طراحی سیستم های آموزشی تمام رویکردهای یادگیری را  ADDIEالگوی 

 در بر می گیرد؟ 

148 

 مهین ،کیالکترون ک،یالکترون مهین

، هوشمند هوشمند، هوشمند

 شرفتهیپ

 149 کند؟ یم انیسطوح مدارس هوشمند را ب کیکدام 

 تیاز ظرف یگسترش بهره بردار

و  یرحضوریغ یها آموزش

 یمجاز

و  یآموزش یدر برنامه ها دیبا ی، چه عاملنیادیسند تحول بن 17/4با توجه به راهکار 

اساس نظام  خارج از کشور بر یرانیا یموزان و خانواده ها، دانش آمعلمان ژهیو یتیترب

مد نظر  اطالعات و ارتباطات یشبکه مل قیاز طر یتیاصول ترب تیو با رعا یاسالم اریمع

 رد؟یقرار گ

150 

 151 از راهبردهای اصلی هوشمند سازی معلمانبه روز بودن 

شناخت، رفتار و صفات جسمی 

سه مولفه اصلی هوش احساسی 

 می باشند.

 

 کدام جمله صحیح است؟

 

152 

 سامانه مدارس هوشمند

 

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

 

153 

Fill color  در نرم افزارswish max   برایتغییر رنگ درون شکل ها از کدام گزینه استفاده می

 شود ؟

 

154 

 است مناسب ها متن برای فقط Fade out ، افکتswish max در نرم افزار غ

 

155 

 عدالت اموزشی

 

 کدام گزینه از چشم اندازهای مدارس هوشمند نیست . 

 
156 

 157 نیست؟ هوشمند مدارس اصلی های مأموریت از گزینه کدام استعداد متناسب با  ارزیابی



 

@MohtavaNemunesoal     گروه ضمن خدمت هوشمند سازی                         

 متن و اجرا را ساز فارسی افزار رمن

 از پس و کنیم می تایپ آن در را

 caption Text به آن انتقال

 می انتخاب F سری از را فونتی

 .کنیم

 Prow Show: 158 افزار نرم در فارسی عبارت یک درج رای

 159 کدام گزینه از مولفه های هوش هیجانی نیست  مولفه طبیعی
Vocabulary 160 شود؟ می محسوب زیر های گزینه از یک کدام جزء جواب حاضر افراد مغز توانمندیهای 

 

 

 


