
 با جه نرم افزاری براحتی باز می شوند؟WMVفيلم ها با فرمت 
 وجود نداردMp4 Flashامکان تغيير شکل کنترلر ویدئو در خروجی با پسوند 
.امکان استفاده از الگوها برای ساخت منو وجود ندارد

برای اینکه بخواهيم هنگام نمایش فيلم بخشی را بزرگتر نمایش دهيم از کدام گزینه استفاده ميکنيم؟
 باعث می شود در بخش پایانی صدا، صدا کم کم کاهش پيدا کندFade out هنگام ویرایش صدا گزینه 

 استفاده می شود؟Production wizardبرای درج تصویر به عنوان لوگو در فيلم از کدام بخش از پنجره 
کدام گزینه از تجهيزات سخت افزاری مدارس هوشمند نيست؟

روش ایفای نقش نمی تواند یکی از خالق ترین روش های آموزش باشد
وقتی ما چندین جواب و یا مسير رسيدن به جواب را داریم، به کدام رویکرد کاربرد خالقيت روبرو هستيم

اهداف خالقيت از نظر مهارتی کدام گزینه است؟
یک معلم برتر الهام می بخشد: ضرب المثل معروف درباره تفاوت معلمين با هم 

تفاوت ابتکار و خالقيت در چيست؟
......مطابق تقسيم بندی ارایه شده در دوره، ميریت هدفمند اختالف نظرها

معلم بزرگ الهام می بخشد
از نظر انيشتن دانش از تخيل قوی تر است؟

:مطابق مطالب ارایه شده در درس، تضاد
کدام گزینه روشی برای مستندسازی خالقيت های آموزشی است ؟

سطح ارزشمندی خالقيت ؟
استانداردهای آموزش مجازی یا یادگيری الکترونيکی کدامند؟

شامل هستی بخشيدن ذهنی به هر چيز باارزش دیگر است )craesr(خالقيت 
. ارائه آموزشهای مناسب برای دانشجویان بصورت یکپارچه وقابل استفاده مجدد SCORMهدف اصلی استاندارد 

 خالقيت ژنيتيکی نيست بلکه یاد گرفتنی استTRIZاز نظر 
ثبت قانونی  یک محصول یک محصول ابداعی ودارای کاربرد؟

در ارائه اطالعات به دانش آموزان در جهت رسيدن به اهداف خالقيت بهتر است ارائه مطالب چگونه باشد 
کدام گزینه از منابع مهم توليد توليد محتوای خالق است؟

معلم  برتربه نمایش می گذارد
یک سيستم یک مدل منابع را تشکيل می دهدScormاستاندارد

محققين معتقدند که هرچه سن انسان افزایش یابد هوش نيز به همان نسبت تا آخر عمر افزایش ميابد
رصد خالق محيط- 2خلق ایده - 1: ایده های ما دو شاخه دارند

هدف نهایی از آموزش خالقيت چيست؟
/ خالقييت ارزش بيشتری نسبت به ابتکار دارد 

مطابق مطالب ارایه شده در درس، خالقيت ذاتی است یا اکتسابی؟
گام کليدی توسعه خالقيت آموزشی استفاده از پارکينگ سواالت ویا گنجينه سواالت است؟

می توان تعریف کرد پس از پایان پخش فيلم سایت خاصی نمایش داده شود
از نظر دانشی خالقيت بر چه اصلی تکيه دارد؟

چالش تثبيت کارکرد را چگونه می توانيم برطرف کنيم؟
ایجاد ارتباطی نوین ميان پدیده ها تعریف کدام واژه است؟

نظر استيو جابز در مورد خالقيت چيست؟
 برای تعيين کادر دور فيلم کدام گزینه استفاده می شود؟camtasiaدر 

 افکت صدای کليک ماوس را حذف کرد؟comtasiaچگونه می توان در 
 از کدام مسير اقدام می کنيم؟Camtasiaبرای ایجاد منو در 

 کدام گزینه برای یک فيلم سایه در نظر می گيردCamtasiaدر 
 نياز دارندCamtasia برای اجرا به نرم افزار WMV با فرمت Camtasiaفایل های خروجی 

ساخته می شود Quizzing آزمون با Camtasiaدر نرم افزار 
.... موقعيت فيلم باCamtasiaدر نرم افزار 
می توان صدای درج شده را ویرایش کرد Camtasiaدر نرم افزار 
....برای ایجاد بزرگنمایی از Camtasiaدر نرم افزار 



..... بعنوان حاشيه نویسی روی فيلم ازCamtasia در نرم افزار 
 ماوس ایجاد کردScroll Whel می توان جلوه ای برای Cursor Efect در بخش Camtasiaدر نرم افزار 
 استفاده ميشود؟select area برای تعيين ناحيه فيلم برداری بصورت دلخواه از کدام قسمت Camtasiaدر نرم افزار 

 برای اینکه یک شیء سه بعدی را از دوربين دور کرد و به عمق برد چه باید کرد؟Camtasiaدر 
 برای اینکه در قسمتی که نشانگر قرار گرفته فيلم به دوقسمت تقسيم شود Camtasiaدر نرم افزار 

 را بردارید پاسخ های صحيح بعد از آزمون نمایش Viewer can see after submitting اگر تيک عبارت camtasiaدر 
داده می شود

 زمان سپری شده فيلم با کدام گزینه تعيين می شود؟Camtasiaدر نرم افزار 
ندارد )Score( ساخته می شوند قابل نمره دادن camtasiaآزمون هایی که در 

 با چه پسوندی ذخيره می شوند؟Camtasia پروژه های ایجاد شده با نرم افزار save as یا saveبا فرمان 
 هنگام ویرایش صدا برای قطع کردن صدای فيلم از کدام گزینه استفاده می شود؟Camtasiaدر 

 استCamtasiaساخت آزمون از قابليت های 
 ایجاد می کند؟camtasiaکداميک از گزینه های زیر فایل اجرایی در 

 را می توان برای شکل ماوس در نظر گرفتjpeg فایل های با فرمت Camtasiaدر نرم افزار 
 به کمک کدام محور مختصات می توان مکان یک نقطه و جسم در فضا را مشخص کرد؟Camtasiaدر 

 کدام گزینه شکل اشاره گر ماوس را در زمان ضبط فيلم تعيين می کندCamtasiaدر نرم افزار 
 مربوط به کدام فرمان است؟CC عالمت Camtasiaدر نرم افزار 
 تعيين می شودbackground رنگ متن عنوان با Camtasiaدر نرم افزار 

 فيلم برداری با دوربين متحرک از شیء در حال حرکت را چه می گویند؟Camtasiaدر 
 د رنرم افزار صدایی شنيده نشود کدام گزینه را هنگام Camtasiaچنانچه در برخی از قسمت های فيلم بخواهيم 

ویرایش صدای درج شده باید انتخاب کرد؟
 نگهداری کردtrack را در یک caption ميتوان چندین Camtasiaدر نرم افزار 
 استImport Media همانند open project عملکرد Camtasiaدر نرم افزار 
 آن را با چه پسوندی باید ذخيره کرد؟Auto Run برای ساخت منو بصورت Camtasiaدر نرم افزار 
 در نظر گرفتwater mark می توان برای فيلم یک Camtasiaدر نرم افزار 

 تعيين می شود؟camtasiaکيفيت و رزولوشن فيلم در کدام قسمت نرم افزار 
 ميزان روشنی و کدری سایه با کدام گزینه تعيين می شود؟camtasiaدر 

 به چه معناست؟fade out ، عبارت Camtasiaدر نرم افزار 
Time line وظيفه مدیریت زمان و لحظه به لحظه یک فيلم را در نرم افزار Camtasiaدارد 

comatasia playerفيلم را با چه فرمتی نشان می دهد؟ 
 استفاده کرده باشيم خروجی باید دارای چه پسوندی باشد تا فایل قابل اجرا Quiz اگر از Camtasiaدر نرم افزار 

باشد؟
 کدام گزینه برای فيلم سایه در نظر می گيرد؟Camtasiaدر نرم افزار 
 ساخته می شودmultiple choice آزمون های چند گزینه ای با Camtasiaدر نرم افزار 
  ميتوان استفاده کرد؟audioو Webcamبرای ضبط صدا از Record Input در بخش Camtasiaدر نرم افزار 
تعيين ميشود.... ليست پاسخهای درست سواالت تکميلی باCamtasiaدر نرم افزار 
را بردارید پاسخ های صحيح بعد از Viewer can seen answer after sub miting اگر تيک عبارت Camtasiaدر نرم افزار 

آزمون نشان داده می شوند
را ميتوان برای اشاره گر ماوس انتخاب کردjpgفایلهای با پسوند Camtasiaدر نرم افزار 
 کدام مورد را ميتوان تنظيم کرد؟Visuall Properties در بخش Camtasiaدر نرم افزار 
تعيين می شود Back groundرنگ متن عنوان با Camtasiaدر نرم افزار 
 فيلمبرداری با دوربين متحرک را چه می گویند ؟Camtasiaدر نرم افزار 
 برای اضافه کردن فلش از کدام گزینه استفاده می کنيمCamtasiaدر نرم افزار 

.استفاده می شود..... از Camtasiaبرای بارگذاری یک فيلم در محيط 
  مربوط به کدام فرمان است ؟CC     Camtasiaدر نرم افزار
 در نظر گرفتwater mark برای فيلم یک Camtasiaدر نرم افزار 
 ميتوان دوقسمت فيلم را بهم چسباند split باCamtasiaدر نرم افزار 



 تنظيم شود ، تصاویر در چه مدت زمانی نمایش داده می شوmoderate هرگاه سطح انرژی روی Pro showدر نرم افزار 
 از کدام فونتهای فارسی استفاده می شود؟Pro show در نرم افزار 

 کدام امکان وجود دارد pro showدر 
برای اضافه کردن متن pro showدر نرم افزار 

 در کدام پوشه سيستم ذخيره می شوند؟Pro showفونت های دانلود شده برای نرم افزار 
 روی تصویر دوبار کليک می شودSlide list برای اعمال افکت روی تصویر در قسمت Pro showدر نرم افزار 
 برای کاهش صدای موزیک در انتهای نمایش و متوقف شدن آن در آخرین اسالید از کدام گزینه باPro showدر نرم افزار 

 نيازی به نصب نرم افزار فارسی ساز نيستPro showبرای فارسی نویس در نرم افزار 
. از کدام فارسی ساز استفاده می شودpro showدر نرم افزار 
 تنظيم شود ، تصاویر در چه مدت زمانی نمایش داده می شوند؟High هرگاه سطح انرژی روی Pro showدر نرم افزار 
 برای اعمال خودکار افکت ها به همه عکس ها از کدام ابزار استفاده می شود؟Pro showدر نرم افزار 
 برای تبدیل عکس ها، فيلم ها و موزیک ها به یک فایل خروجی از کدام سربرگ استفاده می شPro showدر نرم افزار 

. شناسایی نمی شوندPro showپوشه ها یا فایل هایی که دارای نام انگليسی هستند به وسيله نرم افزار 
 از کدام گزینه استفاده می شود file List برای انتخاب تمامی تصاویر pro showدر نرم افزار 
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