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-------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------- 

  است؟ نادرست گزینه کدام گانتر نظریه اساس بر

 .باشد داشته نقشی آن در تواند نمی محیط تاثیرات و است ذاتی پدیده یک هوش
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-------------------------------------------- 

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

  صحیح   :پرورش قابل اما است ژنتیکی خالقیت

-------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------- 

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

 صحیح       داد نمایش save as type قسمت در توان

-------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------- 

 درست .داند می ها پدید بین نوین ارتباطی ایجاد را خالقیت جابز استیو

-------------------------------------------- 

 .کندزند و تصویر را به دو قسمت تفکیک میشکل تعیین شده روی تصویر را برش می Cut out ابزار   ، Snagit افزاردر نرم

 درست

-------------------------------------------- 

 درست .شودانجام می AVI ،PPT ،MPG ،MPEG ،SWF ،WMV ، ذخیره فیلم با فرمتsnagit در نرم افزار

-------------------------------------------- 
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 ( manage profile )، افزایش زمان تاخیر برای تصویربرداری از منوها از قسمت مدیریت پروفایل snagit افزاردر نرم

 درست  شودممکن می

-------------------------------------------- 

 

 

  برای دانلود نرم افزار روی سایت یا عکس زیر کلیک کنید

kilik.blog.ir 

 دانلود کنید @ltms_medu_irو یا از کانال تلگرامی 

http://kilik.blog.ir/post/395
https://t.me/joinchat/AAAAAEFgJHhbmlCMpm95tg
http://kilik.blog.ir/post/395

