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comatasia player زّس؟  هی ًكاى فطهتی چِ تا ضا فیلن Avi 

Time line ِافعاض ًطم زض ضا فیلن یک لحظِ تِ لحظِ ٍ ظهاى هسیطیت ٍظیف Camtasia .صحیح زاضز 

 طغل    ًساضز( Score) زازى ًوطُ قاتل قًَس هی ؾاذتِ camtasia زض کِ ّایی آظهَى

 صحیح زّس هی تكکیل ضا هٌاتغ هسل یک ؾیؿتن یکScormاؾتاًساضز

 Scorm کساهٌس؟ الکتطًٍیکی یازگیطی یا هجاظی آهَظـ اؾتاًساضزّای

 غلط .ًساضز ٍجَز هٌَ ؾاذت تطای(   template)  الگَّا اظ اؾتفازُ اهکاى

 غلط ًساضز ٍجَز Mp4 Flash پؿًَس تا ذطٍجی زض ٍیسئَ کٌتطلط قکل تغییط اهکاى

 matching - multiple answer ؟ًساضز ٍجَز camtasia ؾاظ آظهَى زض ؾَال ًَع کسام زضج اهکاى

 غلط ًیؿت ذطٍجی فایل اجطای تطای camtasia افعاض ًطم تِ ًیاظی تغَضیکِ کطز ایجاز ذطٍجی فایل تَاى هی  save as فطهاى تا

 camproj قًَس؟ هی شذیطُ پؿًَسی چِ تا Camtasia فعاضا ًطم تا قسُ ایجاز ّای پطٍغُ save as یا save فطهاى تا

 spilit ًوَز؟ تقؿین قؿوت چٌس تِ ضا فیلن تَاى هی camtasia اتعاض کسام تا

 غلط      ًیؿت camtasia افعاض ًطم تِ ًیاظی camproj پؿًَس تا فایل اجطای تطای

 tools/camtasia menu maker کٌین؟ هی اقسام هؿیط کسام اظ Camtasia زض هٌَ ایجاز تطای



 zoom-in-pan هیکٌین؟ اؾتفازُ گعیٌِ کسام اظ زّین ًوایف تعضگتط ضا تركی فیلن ًوایف ٌّگام ترَاّین ایٌکِ تطای

 Import media .قَز هی اؾتفازُ..... اظ Camtasia هحیظ زض فیلن یک تاضگصاضی تطای

 صحیح کٌین هی اؾتفازُ open project اظ اًس قسُ شذیطُ ٍ ایجاز قثال کِ ّایی فایل تاظیاتی تطای

 صحیح .                   کطز اؾتفازُ تایس property اتعاض اظ camtasia زض هٌَ ّای گعیٌِ ًام تؼییي تطای

 water mark قَز؟ هی اؾتفازُ Production wizard پٌجطُ اظ ترف کسام اظ فیلن زض لَگَ ػٌَاى تِ تصَیط زضج تطای

 camtasia قَز هی اؾتفازُ افعاض ًطم کسام اظ تثلیغاتی ّای کاتالَگ ٍ تثلیغاتی ّای چٌسضؾاًِ ؾاذت تطای

 صحیح    زاضین هی تط ضا mouse,cursor,visible گعیٌِ cursor effect قؿوت اظ Camtasia افعاض ًطم زض هاٍؼ ًكاًگط ًوایف ػسم تطای

 کىیم دَی مقذار none تا را آن است کافی ؟کطز حصف ضا هاٍؼ کلیک صسای افکت comtasia زض تَاى هی چگًَِ

 ضًد می دادٌ ومایص آزمًن از تعذ صحیح َای پاسخ    تطزاضیس ضا Viewer can see after submitting ػثاضت تیک اگط camtasia زض

 غلط چؿثاًس ّن تِ ضا فیلن تَاى هی spilit تا camtasia زض

 صحیح   قَین هی ذاضج اییتعضگٌو حالت اظ zoom out گعیٌِ تا camtasia زض

 صحیح     کطز اؾتفازُ تَاى هی mouse ٍ touch pad حالت زٍ اظ هاٍؼ چپ یا ضاؾت کلیک صَتی افکت افعٍزى تطای camtasia زض

 کرد دير ديرتیه از را آن است کافی کطز؟   تایس چِ تطز ػوق تِ ٍ کطز زٍض زٍضتیي اظ ضا تؼسی ؾِ قیء یک ایٌکِ تطای Camtasia زض

 غلط کطز    اضافِ هَظیک یک تَاى ًوی فیلن یک ظهیٌِ پؽ تطای camtasia زض

 border قَز؟ هی اؾتفازُ گعیٌِ کسام فیلن زٍض کازض تؼییي تطای camtasia زض



 ico - cur  کطز؟ اؾتفازُ تَاى هی پؿًَسّایی چِ تا فایل اظ هاٍؼ ًكاًگط قکل تغییط تطای camtasia زض

 z    کطز؟ هكرص ضا فضا زض جؿن ٍ ًقغِ یک هکاى تَاى هی هرتصات هحَض سامک کوک تِ Camtasia زض

 صحیح     قَز هی هكاّسُ preview کازض ّط زض قسُ تؼییي حاقیِ ًوایف پیف camtasia زض

 صحیح کٌین هی تؼییي short answer ًَع اظ ضا پاؾد کَتاُ ؾَاالت camtasia زض

 track گَیٌس؟ هی چِ ضا حطکت حال زض قیء اظ حطکهت زٍضتیي تا تطزاضی فیلن Camtasia زض

 drop shadow گیطز هی ًظط زض ؾایِ فیلن یک تطای گعیٌِ کسام Camtasia زض

 صحیح گطفت ًظط زض صسا mouse up  ٍ mouse down حالت زٍ تطای تَاى هی camtasia زض

 یحصح گصاقت هرتلف ػٌاٍیي فیلن هرتلف ّای قؿوت تطای تَاى هی camtasia زض

   Opacity قَز؟ هی تؼییي گعیٌِ کسام تا ؾایِ کسضی ٍ ضٍقٌی هیعاى camtasia زض

 غلط گصاقت   افکت هاٍؼ تطای تَاى ًوی camtasia زض

  silence   قَز؟ هی اؾتفازُ گعیٌِ کسام اظ فیلن صسای کطزى قغغ تطای صسا ٍیطایف ٌّگام Camtasia زض

 صحیح     زّس هی تكکیل ضا(   Reference model)   هٌاتغ هسل یک ؾیؿتن scorm اؾتاًساضز زض

 flash گطفت؟ ذطٍجی فطهتی چِ تا تایؿتی یاتٌس ًوایف اقکال تسٍى ؾَاالت ایٌکِ تطای تاقس آظهَى قاهل فیلوی کِ صَضتی زض

 غلط   اؾت ًیاظ ؾطػت پط ایٌتطًت ٍ افعاضی ؾرت تجْیعات تِ فقظ َّقوٌس هساضؼ زض

 غلط    کطز اًتراب هاٍؼ گط اقاضُ تطای هیتَاى ضاjpg پؿًَس تا فایلْایCamtasia  افعاض ًطم زض



 غلط   اؾت Import Media ّواًٌس open project ػولکطز A801Camtasia افعاض ًطم زض

 درآیذ مخفی حالت تٍ ومایص حالت از تتذریج وظر مًرد عىصر هؼٌاؾت؟ چِ تِ  fade out ػثاضت  Camtasia افعاض ًطم زض

 effect / Annotation     قَز؟ هی اؾتفازُ هؿیط کسام اظ ًَیؿی حاقیِ تطای Camtasia recorder افعاض مًط زض

 Blur قَز؟ هی اؾتفازُ فیلن یک ؾایِ کطزى هحَ تطای گعیٌِ کسام اظ camtasia افعاض ًطم زض

 درست  قَز هی ؾاذتِ Quizzing تا آظهَى Camtasia افعاض ًطم زض

 صحیح قَز هی ؾاذتِ multiple choice تا ای گعیٌِ چٌس ّای آظهَى Camtasia افعاض ًطم زض

  MP4 flash / HTMLS player تاقس؟ اجطا قاتل فایل تا تاقس پؿًَسی چِ زاضای تایس ذطٍجی تاقین کطزُ اؾتفازُ Quiz اظ اگط Camtasia افعاض ًطم زض

 غلط  قًَس هی زازُ ًكاى آظهَى اظ تؼس صحیح ّای پاؾد تطزاضیس ضاViewer can seen answer after sub miting ػثاضت تیک اگط Camtasia افعاض ًطم زض

 غلط زاضز ٍجَز فیلن ٍؾظ زض جلَُ زضج اهکاى camtasia افعاض ًطم زض

 (*نیضا تطـ تعً یلناهکاى زاضز کِ ٍؾظ ف یفقظ زض صَضت یلنتَاى جلَُ اضافِ کطز ٍ زض ٍؾظ ف یه یلنف ی*)فقظ زض اتتسا ٍ اًتْا

 سایٍ روگ تغییر   ًیؿت؟ هوکي( shadow)  ؾایِ ضٍی تط کاضی چِ اًجام camtasia افعاض ًطم زض

 صحیح افعٍز فیلن اظ قؿوتی تِ ضا هتٌی تَاى هی  callout تا camtasia افعاض ًطم زض

 غلط    چؿثاًس تْن ضا فیلن قؿوت زٍ هیتَاى splitتا  Camtasia افعاض ًطم زض

 صحیح ؾاذت هٌَ تَاى هی camtasia menu maker گعیٌِ تا camtasia افعاض ًطم زض

 Callouts   کٌین هی اؾتفازُ گعیٌِ کسام اظ فلف کطزى اضافِ تطای Camtasia افعاض ًطم زض



 fade in کطز؟ اًتراب تایس ضا گعیٌِ کسام قَز تلٌس کن کن صسا پرف اتتسای زض ایٌکِ تطای camtasia افعاض ًطم زض

 spilit  قَز تقؿین زٍ قؿوت تِ فیلن گطفتِ قطاض ًكاًگط کِ قؿوتی زض ایٌکِ تطای Camtasia ضافعا ًطم زض

 custome هیكَز؟ اؾتفازُ select area قؿوت کسام اظ زلرَاُ تصَضت تطزاضی فیلن ًاحیِ تؼییي تطای Camtasia افعاض ًطم زض

 controller Theme   قَز؟ هی اؾتفازُ ِگعیٌ کسام اظ ٍیسئَ کٌتطلط تغییط تطای camtasia افعاض ًطم زض

 exe کطز؟ شذیطُ تایس پؿًَسی چِ تا ضا آى Auto Run تصَضت هٌَ ؾاذت تطای Camtasia افعاض ًطم زض

 صحیح      قَز هی اؾتفازُ Full Screen اظ فیلن صفحِ توام ضثظ تطای camtasia افعاض ًطم زض

 قَز هی اؾتفازُ True/False ًَع اظ ؾَاالت عطاحی تطای camtasia افعاض ًطم زض

 Effects optionsتٌظیوات صسا زض گعیٌِ  قطاض زاضز.      Camtasia افعاض ًطم زض

 صحیح گطفت ًظط زض water mark یک فیلن تطای Camtasia افعاض ًطم زض

 Time/Date - Elseped time .....اظ فیلن ضٍی(  Annotation)  ًَیؿی حاقیِ تؼٌَاى Camtasia افعاض ًطم زض 

کطز؟ اًتراب تایس قسُ زضج صسای ٍیطایف ٌّگام ضا گعیٌِ کسام ًكَز قٌیسُ صسایی ترَاّین فیلن ّای قؿوت اظ تطذی زض چٌاًچِ Camtasia افعاض زض ًطم

 silence 

 صحیح کطز؟ اؾتفازُ هیتَاى  Webcam ٍ audio اظ صسا ضثظ تطایRecord Input  ترف زض Camtasia افعاض ًطم زض

 صحیح      کطز ایجاز هاٍؼ Scroll Wheel تطای ای جلَُ تَاى هی Cursor Efect ترف زض Camtasia افعاض ًطم زض

 scale- opacity-position-rotation کطز؟ تٌظین هی تَاى ضا هَضز کسام Visuall Properties ترف زض Camtasia افعاض ًطم زض



 صحیح ًساضز ٍجَز صحیح پاؾد چٌس تؼطیف اهکاى multiple choice ؾَاالت زض camtasia افعاض ًطم زض

      FALSE زاز؟ قطاض هقساضی  چِ answer قؿوت زض تایؿتی تاقس ًازضؾت ؾَالی اگط True/False ؾَاالت زض camtasia افعاض ًطم زض 

 غلط  قَز هی تؼییيBack ground  تا ػٌَاى هتي ضًگ Camtasia افعاض ًطم زض

 غلط قَز هی تؼییي background تا ػٌَاى هتي ضًگ Camtasia افعاض ًطم زض

 Elapsed Time قَز؟ هی تؼییي گعیٌِ کسام تا فیلن قسُ ؾپطی ظهاى Camtasia افعاض ًطم زض

 غلط زاز تغییط تَاى ًوی ضا فیلن یک(  اتؼاز)  ػطض ٍ عَل camtasia افعاض ًطم زض

 Caption   ؾت؟ا فطهاى کسام تِ هطتَط CC ػالهت Camtasia افعاض ًطم زض

 غلط گطفت ًظط زض هاٍؼ قکل تطای تَاى هی ضا jpeg فطهت تا ّای فایل Camtasia افعاض ًطم زض

 غلط        گطفت ًظط زض فیلن تطای ػٌَاى یک تَاى هی فقظ camtasia افعاض ًطم زض

 Track     ؟ گَیٌس هی چِ ضا هتحطک زٍضتیي تا فیلوثطزاضی Camtasia افعاض ًطم زض

 دارد يجًد محًر سٍ َر در يچرخص مکان تغییر امکان اؾت؟    زضؾت Visuall Properties ترف زضتاضُ جولِ کسام Camtasia افعاض مًط زض

 drop shadow گیطز؟       هی ًظط زض ؾایِ فیلن تطای گعیٌِ کسام Camtasia افعاض ًطم زض

 Highlight curser     کٌس هی تؼییي فیلن ضثظ ظهاى زض ضا هاٍؼ گط اقاضُ قکل گعیٌِ کسام Camtasia افعاض ًطم زض

 صحیح         قَز هرفی اتَهاتیک فیلن کٌتطلط یؼٌی Auto hide control گعیٌِ camtasia افعاض ًطم زض

 list acceptable answer    هیكَز         تؼییي...........تا تکویلی ؾَاالت زضؾت پاؾرْای لیؿت Camtasia افعاض ًطم زض



 X Y Z محًر سٍ        قَز؟ هی تؼییي هرتصاتی چِ تا فیلن هَقؼیت Camtasia افعاض ًطم ضز

 صحیح گطفت ًظط زض water mark یک فیلن تطای تَاى هی Camtasia افعاض ًطم زض

      highlight click گطزز highlight قسُ کلیک هحل کطزى کلیک ٌّگام تطزاضی فیلن زض کِ کطز تٌظین تَاى هی camtasia افعاض ًطم زض

 صحیح          کطز ٍیطایف ضا قسُ زضج صسای تَاى هی Camtasia افعاض ًطم زض

 صحیحکطز   ًگْساضی track یک زض ضا caption چٌسیي هیتَاى Camtasia افعاض ًطم زض

 Caption ؟ اؾت فطهاى کسام تِ هطتَط   CC     Camtasiaافعاض ًطم زض

 صحیح اؾت Camtasia ّای قاتلیت اظ آظهَى ؾاذت

 غلط         زاضًس ًیاظ Camtasia افعاض ًطم تِ اجطا تطای WMV فطهت تا Camtasia ذطٍجی ّای فایل

 windows media player        قًَس؟ هی تاظ تطاحتی افعاضی ًطم چِ تا WMV فطهت تا ّا فیلن

 wmv       قَز؟ هی اجطا هكکل تسٍى ؾتا قسُ ًصة آًْا ضٍی ٍیٌسٍظ کِ ّایی ؾیؿتن زض ٍیسئَیی پؿًَس کسام

 دیجیتالی کتاتخاوٍ/  سایت يب      ؟ویست َّقوٌس هساضؼ افعاضی ؾرت تجْیعات اظ گعیٌِ کسام

 produce and share                         کٌس؟ هی ایجاز camtasia زض اجطایی فایل ظیط ّای گعیٌِ اظ کساهیک

 Dimentions                            قَز؟ هی تؼییي camtasia افعاض ًطم وتقؿ کسام زض فیلن ضظٍلَقي ٍ کیفیت

 general        زاضز؟ قطاض قؿوت کسام زض visual properties پٌجطُ زض scale گعیٌِ

 غلط          تاقس هی adobe هحصَالت اظ camtasia افعاض ًطم



 ogg ؟ًیؿت ًَسپؿ کسام تا ٍیسئَیی ّای ذطٍجی camtasia افعاض ًطم

 صحیح . هجسز اؾتفازُ ٍ قاتل یکپاضچِ تصَضت زاًكجَیاى تطای هٌاؾة آهَظقْای اضائِ SCORM اؾتاًساضز اصلی ّسف

 clip bin قَز هی اضافِ camtasia افعاض ًطم قؿوت کسام تِ فیلن کٌین هی شذیطُ ٍ ضثظ ضا فیلن یک ٍقتی
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 کىتراست کٌس هی تیاى ضا ًوایف صفحِ زض ًقغِ تطیي تاضیک تِ تطیي ضٍقي ًؿثت کِ تطای اؾت هؼیاضی...... ....

 غلط اؾت   آهَظاى زاًف ٍؾیلِ تِ زضؾی هغالة تطزاضی یاززاقت تِ ًیاظ کالؼ، زض َّقوٌس تطز ٍایت هؼایة اظ

 غلط قَز هی آهَظاى زاًف ییازگیط زض اًگیعُ کاّف تاػث زضؼ کالؼ زض َّقوٌس تطز اظ اؾتفازُ

 حسی چىذ آیٌس؟ هی حؿاب تِ آهَظقی ّای ضؾاًِ اظ یک کسام جع ٍاقؼی اقیا

تٍ  َفتٍ 2 از تعذ را معلم تًسط ضذٌ دادٌ آمًزش مطالة درصذ 20 تقریثاً فراگیران ضٍز هی اًتظاض زضؼ، کالؼ زض قٌیساضی ّای ضؾاًِ اظ اؾتفازُ تا

 آيروذ می خاطر

 

  اؾت فطاگیطاى ّای ًیاظهٌسی تا کًٌَی آهَظقی تٌاؾة ؾیؿتن ػسم اصلی ػاهل ظیط هَاضز اظ یک کسام پطًؿکی هاضک  گفتِ اؾاؼ تط

 آمًزان داوص ي معلمیه وسل تفايت

 صحیح اؾت آهَظاى زاًف ٍ هؼلویي ًؿل تفاٍت آهَظـ ًظام هكکل": گطفت ًتیجِ تَاى هی پطًؿکی هاضک گفتِ تط اؾاؼ



 صحیح  اؾت کاهپیَتط زض زؾتگاُ زضایَ ًصة تِ ًیاظ زضؾی، هغالة ضثظ ٍ کالؼ زض َّقوٌس تطز ٍایت اظ اؾتفازُ تطای

 غلط  اؾت ًوایف پطزُ ضٍی تط  پريشکتًر دیتا دستگاٌ وًر تاتص قذرت کىىذٌ تیان یطیپص تفکیک قسضت

 غلط تاقس ػوَز فًوای پطزُ تا زؾتگاُ ظاٍیِ کِ زّس هی ضخ ظهاًی تصَیط قکل ای شٍظًقِ یا Keystone حالت

 صحیح اؾت هٌاؾة تاال ضٍقٌایی قسضت تا پطٍغکتَض ٍیسیَ ظیاز، ضٍقٌایی تا ّایی هحیظ زض

 غلط اؾت زقَاضتط هؼلن ٍؾیلِ تِ کالؼ کٌتطل ٍ هسیطیت گیطز، هی صَضت َّقوٌس تطز ٍایت ٍؾیلِ تِ آهَظـ کِ هساضؾی زض

 درصذ 25  اؾت سزضص چٌس اًؿاى یازگیطی زض تیٌایی جع تِ حَاؼ تقیِ ؾْن

 صحیح اؾت   ًوایف پطزُ ضٍی تط پطٍغکتَض زیتا زؾتگاُ ًَض تاتف قسضت کٌٌسُ تیاى ضٍقٌایی قست

 صحیح اؾت ًوایف صفحِ زض ًقغِ تطیي ؾیاُ تِ ؾفیستطیي ًؿثت تصَیط، قفافیت

 صحیح اؾت ًوایف پطزُ پطٍغکتَض تط ضٍی زیتا زؾتگاُ ًَض تاتف قسضت کٌٌسُ تیاى پصیطی تفکیک قسضت

 غلط  تصاٍیط ٍ ّا ضًگ ٍضَح ؾٌجف تطای اؾت هؼیاضی ضٍقٌایی قسضت

 تیىایی گیطز؟ هی اًجام حؽ کسام عطیق اظ اًؿاى یازگیطی اػظن  قؿوت

 ضىًایی  زاضز؟ اًؿاى یازگیطی زض تیكتطی ؾْن تیٌایی، اظ تؼس حؽ کسام

 دارد اتساری جىثٍ"صرفاً  آمًزضی رساوٍ ًیؿت صحیح آهَظقی ّای ضؾاًِ تا ضاتغِ زض گعیٌِ کسام

 َستىذ اوفرادی یادگیری تٍ مىذ عالقٍ  ًیؿت اهطٍظی آهَظاى زاًف فطز هٌحصطتِ ّای جعء ٍیػگیظیط  هَاضز اظ یک کسام

 درسی َای کتاب  آیس هی حؿاب تِ ًَقتاضی – زیساضی ّای ضؾاًِ ًَع اظ ظیط هَاضز اظ یک کسام



 Y   ًاهٌس؟ هی ًیع millennium ظیط ّای ًؿل اظ یک کسام

 غلط تصاٍیط ٍ ّا ضًگ ٍضَح ؾٌجف تطای اؾت هؼیاضی کٌتطاؾت

 صحیح  کطز شذیطُ کاهپیَتط زض فایل صَضت تِ تَاى هی ضا َّقوٌس تطز ٍایت ضٍی تط قسُ ًَقتِ هغالة

 صحیح     اؾت َّقوٌس تطز ٍایت زؾتگاُ زقت افعایف کطزى کالیثطُ اظ هٌظَض

 وت – جیتالدی تًمیان  چیؿت Z ًؿل زیگط ًام

 صحیحهی قًَس.        شذیطُ camprojپؿًَس تا Camtasiaفایل ّای 

 صحیحهجوَػِ ّا تطای ها ًقف پَقِ ضا ایفا هی کٌٌس.     

 تخص مذیریت ماشيل َاهَقؼیت هاغٍل ّا زض ؾایت ضا زض کسام ترف هی تَاى تغییط زاز.      

 2هغالة زض جَهال تِ چٌس زؾتِ تقؿین هی قًَس؟    

 آٍضز ذَاّس یاز تِ ضا هغالة درصذ 10 ديَفتٍ اظ تؼس فطاگیط وًضتاری – دیذاری آهَظقی ضؾاًِ اظ اؾتفازُ تا

 آٍضز ذَاّس یاز تِ ضا هغالة درصذ 20 ديَفتٍ اظ تؼس فطاگیط ضىیذاری آهَظقی ضؾاًِ اظ اؾتفازُ تا

 .آٍضز ذَاّس یاز تِ ضا هغالة درصذ 30 ديَفتٍ اظ تؼس فطاگیط غیروًضتاری آهَظقی ضؾاًِ اظ اؾتفازُ تا

 .آٍضز ذَاّس یاز تِ ضا هغالة درصذ 30 تٌْا ديَفتٍ از تؼس فطاگیط اًیوكیي ٍ ٍیسئَ هاًٌس ضىیذاری – دیذاری آهَظقی ضؾاًِ اظ اؾتفازُ تا

 .آٍضز ذَاّس یاز تِ ضا هغالة زضصس 00 اآًْ فطاگیطاى تطاتط زض آظهایف اًجام هاًٌس زضؼ کالؼ زض ياقعی ضىیذاری دیذاری آهَظقی ضؾاًِ اظ اؾتفازُ تا



 ذَاّس یاز تِ ضا هغالة زضصس 00 تا 00 زٍّفتِ اظ تؼس ضٍز هی اًتظاض ؾاظیْا قثیِ یا ّا هسل ياقعی اضیاء تا تعامل ي فراگیر خًد تًسط عملی آزمایص اًجام تا

 .آٍضز

 .اؾت معلم زاضز زضؼ کالؼ زض ضا آمًزضی رساوٍ ًقف کِ  ػاهل هْوتطیي

 scroll Region هاٍٍؼ ٍؾیلِ تِ قسُ اؾکطٍل هحیظ ییيتؼ

 .کىذ می تعییه فیلم ضثط زمان در را مايس کىار ضکل تَاى هی Highlight Cursor گعیٌِ تا ،camtasia افعاض ًطم زض

 .گطفت ًظط زض مايس ضکل تطای تَاى هی ضا ico,cur فطهت تا ّای فایل,   Camtasiaافعاض ًطم زض

 .اؾت...  ٍ قلم کردن ضخیم ، قلم اوذازٌ قلم، وًع ًظیط اتعاضّا ایي. قَز هی هتي تٌسی قالة اتعاضّای قاهل  Fontگطٍُ

 




