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مدیران گروه: 

)عصر اندیشه(« یکیالکترون یمحتوا دیتول »سواالت دوره ضمن خدمت 

 98 همنب 12آزمون جبرانی:                               98 همنب  5آزمون اصلی: 

 ساعت 48مدت دوره: 

Asreandishelms.ir

خانم ها:
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پور یمهد
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 شینواند

 کوکارین 

 یطوفان 

https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng
https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng


2 

پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
1)Add text caption دیافزا یم لمیبه ف یمتن حاتیتوضدارد؟ یچه عملکرد

2)Limit Attempts to دارد؟ یچه عملکرد
سوال آزمون را محدود  کیها در  نهیتعداد دفعات انتخاب گز

کند یم

3)Slide hide اسالید را مخفی میکندچه عملی انجام میدهدد؟

4)Slide Master  هیپا ایالگو  دیاسالشود ی.............. استفاده م جادیا یبرا

5)success Caption دهد یم شیرا نما یدرست انتخاب شود متن نهیاگر گزچه عملکردی دارد؟

ToolBoxمختلف در کدام قسمت از برنامه قرار دارند؟ یابزارها  (6

Add Text Captionانتخاب کدام گزینه باعث اضافه کردن توضیحات متنی به فیلم ضبط شده می شود؟  (7

Limit Attempts to انتخاب کدام گزینه باعث محدود کردن تعداد دفعات انتخاب گزینه ها حین اجرا می شود؟(8

Show Score At the End of Quiz شود؟ یآزمون م انیکارنامه در پا شیآزمون، باعث نما ماتیدر تنظ نهیانتخاب کدام گز(9

10)
انتخاب کدام گزینه در تنظیمات پایانی پروژه، باعث بسته شدن پنجره پروژه پس از اجرا می 

شود؟
Project Close
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 Insert Audio Background شود؟ یانتخاب م نهیکل پروژه کدام گز نهیافزودن صدا به زم یبرا  (11

 Pool Question حتما وجود داشته باشد؟ دیبا نهیکدام گز یتصادف یآزمون ها جادیا یبرا  (12

 Slide Blank برای ایجاد یک اسالید خالی بدون محتویات از کدام گزینه استفاده می شود؟  (13

 Aggregator م؟یکن یاز چه نوع پروژه استفاده م یبیپروژه ترک کی جادیا یبرا  (14

 Tint شود؟ یدلخواه از کدام جلوه استفاده م یبه رنگ ءیرنگ ش رییتغ یبرا  (15

 Answers Shuffle برای جابجایی و مخلوط کردن گزینه های سوال، از کدام گزینه استفاده می شود؟  (16

 End م؟یکن یرا انتخاب م دیضبط کدام کل اتیخاتمه عمل یبرا  (17

 Highligh Box شود؟ یاستفاده م ءیاز کدام ش اء،یاش یتمرکز رو جادیکردن و ا یرنگ یبرا  (18

 Custom برای ضبط فیلم به صورت به صورت سفارشی از کدام روش استفاده می شود؟  (19

20)  
برای قطع صدای زمینه در اسالیدهای درسی، کدام گزینه در پنجره خصوصیات انتخاب می 

 شود؟ 
Stop background audio 

 Audio Management کدام گزینه کاربرد دارد؟برای مدیریت پیشرفته صداهای موجود در پروژه،   (21

 Print شود؟ یاستفاده م نهی، کدام گز Word لیپروژه در قالب فا یمستند ساز یبرا  (22
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In Web Browser برای مشاهده پیش فرض پیش نمایش پروژه در مرورگر وب کدام گزینه انتخاب می شود؟  (23

In Web Browserشود؟ یانتخاب م نهیپروژه در مرورگر وب کدام گز شینما شیمشاهده پ یبرا  (24

25)
انتخاب  دیبا ماتیکدام مورد در تنظ ح،یصح نهیدر صورت انتخاب گز غامیپ شینما یبرا

شود؟
Success Caption

26)
 دیکدام حالت با اتیدر پنجره خصوص ،یجار دیاسال یتا انتها ءیش کی شینما یبرا

 انتخاب شود؟
Slide of Rest

27)
،کدام  Audio یاز منو Edit نهیپس از انتخاب گز ،یانتخاب ءیش یصدا شیرایو یبرا

 شود؟ یانتخاب م نهیگز
Object

28)
را از خود  یمختلف یواکنش ها دیماوس و صفحه کل یدادهایکه در مقابل رو ییایبه اش

 .شود یدهند، ............. گفته م ینشانم
Interactive

Cptxست؟یچ Captivateدر نرم افزار  شیرایقابل و یپروژه  یها لیپسوند فا  (29

Brightnessتوسط کدام خاصیت می توان میزان روشنایی تصویر را تعیین نمود؟  (30

Clearتوسط کدام دکمه می توان پاسخ داده شده به سوال را پاک نمود؟  (31

Object Duration زمان نمایش شیء وجود دارد؟توسط کدام گزینه در پنجره خصوصیات اشیاء، امکان تعیین (32
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 Slide Master نمود؟ فیرا تعر هیپا ایالگو  دیتوان اسال یم نهیتوسط کدام گز  (33

   Alpha را مشخص نمود؟ Highlight boxبودن  یرنگ زانیتوان م یم نهیتوسط کدام گز  (34

 Zoom Image ایجاد نمود؟توسط کدام گزینه، می توان یک تصویر با قابلیت بزرگ نمایی را   (35

 Exit جز کدام دسته از جلوه ها می باشد؟ Zoom outجلوه -  (36

 GB 2 چقدر است؟ Captivate 2019مورد نیاز برای نصب نرم افزار RAMحداقل   (37

38)  
امکان وارد نمودن مشخصات طراح پروژه وجود  Preferencesدر کدام بخش از کادر 

 دارد؟
Information 

39)  
 نییفرض نرم افزار را تع شیپ ماتیتوان تنظ یم Preferencesدر کدام بخش از کادر 

 نمود؟
Defaults 

 Publish Settings نمود؟ میتوان سرعت پخش را تنظ یم Preferencesدر کدام بخش از کادر   (40

41)  
 غامیشده قرار دهد، پ کیکل یدر کدام روش ضبط، اگر کاربر اشاره گر ماوس را در نواح

 دهد؟ یم شیراهنما نما
Training 

 Date Expiry Project در کدام قسمت می توان تاریخ انقضای پروژه را مشخص نمود؟  (42

 یکیآزمون الکترون شود؟ یبرقرار م یارتباط با کاربر به صورت تعامل نه،یدر کدام گز  (43
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غیر تعاملیرادیو یک رسانه ....................... است.  (44

فقط نمایش محتوادمو برای چه شرایطی مناسب است؟روش ضبط   (45

یآموزش ستیطراح و تکنولوژشود؟ ینوشته م یتوسط چه کس ویسنار  (46

شکل یو عمود یافق اسیمق رییتغست؟یچ ScaleToکار جلوه   (47

جعبه متن ورودیچیست؟ Text Entry Boxکاربرد شیء   (48

Go to last slide viewedبرای رفتن به آخرین اسالید نمایش داده شده استفاده می شود؟ Actionکدام   (49

Decrementبرای کم کردن یک مقدار از یک متغیر بکار می رود؟ Actionکدام   (50

Reflectionکدام بخش از پنجره خصوصیات امکان ایجاد انعکاس یا بازتاب را به کاربر می دهد؟  (51

Effects Colorجلوه ها باعث تغییر رنگ، شفافیت و روشنایی شیء انتخابی می شوند؟کدام دسته از   (52

Exitکدام دسته از جلوه ها برای خروج از شیء از صحنه کاربرد دارند؟  (53

Entranceبه صحنه کاربرد دارند؟ ءیوارد شدن ش یکدام دسته از جلوه ها، برا  (54

Traningآموزش مناسب است؟کدام روش تصویربرداری از مانیتور برای   (55
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 Assessment کدام روش ضبط خودکار، برای ایجاد آزمون عملی مناسب است؟  (56

 Training مناسب است؟ یتعامل نیتمر جادیا یکدام روش ضبط خودکار، برا  (57

 Demo کدام روش ضبط خودکار، مخصوص فیلم برداری به صورت نمایشی است؟  (58

59)  
 یتوان رفتارها یکاربر، م کیشود که با کل یم یفعال ینواح جادیباعث ا یتعامل ءیکدام ش

 نمود؟ جادیرا در برنامه ا یمتفاوت
Box Click 

 Zoom Area ست؟ین یتعامل ریز ءیکدام ش  (60

 Button ست؟ین یتعامل ریغ ریز ءیکدام ش  (61

62)  
 یدر پروژه را به کاربر م نتیپاورپو لیفا کی،امکان درج  Insert یاز منو نهیکدام گز

 دهد؟
Slide Powerpoint 

 Speech Management دهد؟ ینوشتار به گفتار را به کاربر م لیامکان تبد نهیکدام گز  (63

    Slide Hide شود؟ یم دینمودن اسال یباعث مخف نهیکدام گز  (64

 Image Slideshow شود؟ یاستفاده م ریپروژه آلبوم تصاو جادیا یبرا نهیکدام گز  (65

   Simulation Software کاربرد دارد؟ ینرم افزار یساز هیشب یبرا نهیکدام گز  (66
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Notesامکان یادداشت گذاری روی اسالید را می دهد؟ Interactionsکدام گزینه در کادر   (67

Questions Correctکدام گزینه در کارنامه، تعداد پاسخ های صحیح را نمایش می دهد؟  (68

کاربر نقش فعال در آموزش داردصحیح نیست؟ Demonstrationکدام گزینه در مورد حالت   (69

70)
اتفاق  یجعبه متن ورود یرو Enter ایTab دیرا که بعد از فشردن کل یرفتار نهیکدام گز

 کند؟ یافتد، مشخص م یم
On Success

Answer Shortکدام گزینه سواالت پاسخ کوتاه را ایجاد می کند؟  (71

ست؟ین حیصح نهیکدام گز  (72
Recording size  در قسمتDisplay setting  صفحه

است میقابل تنظ شینما

Action Conditionalدهد؟ یرا به کاربر م یعبارات شرط جادیامکان ا شرفته،یکدام نوع اکشن پ  (73

Gradedکدام نوع سواالت دارای نمره و امتیاز می باشد؟  (74

Scale Ratingشوند؟ یو سنجش نظرات کاربران استفاده م یدرجه بند یبرا شتریکدام نوع سواالت، ب  (75

Static Widgetروند؟ یاطالعات به کار م شینما یدارند و برا یشیها صرفا حالت نما جتیکدام نوع و  (76

تهیه سناریوکدام یک از وظایف طراح و تکنولوژیست آموزشی است؟  (77
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ایجاد پروژه ترکیبیچه نوع پروژه ای را ایجاد می کند؟ Aggregator Projectگزینه   (78

تصویر راهنماچیست؟ Rollover Imageمنظور از   (79

80)
نحوه قرار گیری اشیاء در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی در 

کدام قسمت تنظیم می شود؟
Timeline

پروژه ازیمورد ن یها ییانمایپو دیو تول هیتهست؟یچ ماتوریان فهیوظ  (81



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
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t.me/ltmsyarir
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