ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دوره ﻫﺎى ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :

t.me/ltmsyarir
www.LTMSYAR.ir
) ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ(.
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مدیران گروه:

خانم ها:
 شیخی
 محمدی
 مهدی پور

آقایان:
 نواندیش
 نیکوکار
 طوفانی
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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

 Add text captionچه عملکردی دارد؟

)2

 Limit Attempts toچه عملکردی دارد؟

)3

 Slide hideچه عملی انجام میدهدد؟

)4

 Slide Masterبرای ایجاد  ..............استفاده می شود

)5

 success Captionچه عملکردی دارد؟

)6

ابزارهای مختلف در کدام قسمت از برنامه قرار دارند؟

)7

انتخاب کدام گزینه باعث اضافه کردن توضیحات متنی به فیلم ضبط شده می شود؟

Add Text Caption

)8

انتخاب کدام گزینه باعث محدود کردن تعداد دفعات انتخاب گزینه ها حین اجرا می شود؟

Limit Attempts to

)9

انتخاب کدام گزینه در تنظیمات آزمون ،باعث نمایش کارنامه در پایان آزمون می شود؟

)10

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

توضیحات متنی به فیلم می افزاید
تعداد دفعات انتخاب گزینه ها در یک سوال آزمون را محدود
می کند
اسالید را مخفی میکند
اسالید الگو یا پایه
اگر گزینه درست انتخاب شود متنی را نمایش می دهد
ToolBox

Show Score At the End of Quiz
Project Close
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)11

برای افزودن صدا به زمینه کل پروژه کدام گزینه انتخاب می شود؟

)12

برای ایجاد آزمون های تصادفی کدام گزینه باید حتما وجود داشته باشد؟

)13

برای ایجاد یک اسالید خالی بدون محتویات از کدام گزینه استفاده می شود؟

Slide Blank

)14

برای ایجاد یک پروژه ترکیبی از چه نوع پروژه استفاده می کنیم؟

Aggregator

)15

برای تغییر رنگ شیء به رنگی دلخواه از کدام جلوه استفاده می شود؟

)16

برای جابجایی و مخلوط کردن گزینه های سوال ،از کدام گزینه استفاده می شود؟

)17

برای خاتمه عملیات ضبط کدام کلید را انتخاب می کنیم؟

)18

برای رنگی کردن و ایجاد تمرکز روی اشیاء ،از کدام شیء استفاده می شود؟

Highligh Box

)19

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

Custom

)20

برای قطع صدای زمینه در اسالیدهای درسی ،کدام گزینه در پنجره خصوصیات انتخاب می
شود؟

)21

برای مدیریت پیشرفته صداهای موجود در پروژه ،کدام گزینه کاربرد دارد؟

)22

برای مستند سازی پروژه در قالب فایل  ، Wordکدام گزینه استفاده می شود؟

Insert Audio Background
Pool Question

Tint
Answers Shuffle
End

Stop background audio
Audio Management
Print
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)23

برای مشاهده پیش فرض پیش نمایش پروژه در مرورگر وب کدام گزینه انتخاب می شود؟

In Web Browser

)24

برای مشاهده پیش نمایش پروژه در مرورگر وب کدام گزینه انتخاب می شود؟

In Web Browser

)25
)26
)27
)28

برای نمایش پیغام در صورت انتخاب گزینه صحیح ،کدام مورد در تنظیمات باید انتخاب
شود؟
برای نمایش یک شیء تا انتهای اسالید جاری ،در پنجره خصوصیات کدام حالت باید
انتخاب شود؟
برای ویرایش صدای شیء انتخابی ،پس از انتخاب گزینه  Editاز منوی ، Audioکدام
گزینه انتخاب می شود؟
به اشیایی که در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید واکنش های مختلفی را از خود
نشانمی دهند ............. ،گفته می شود.

Success Caption
Slide of Rest
Object
Interactive

)29

پسوند فایل های پروژه ی قابل ویرایش در نرم افزار  Captivateچیست؟

)30

توسط کدام خاصیت می توان میزان روشنایی تصویر را تعیین نمود؟

Brightness

)31

توسط کدام دکمه می توان پاسخ داده شده به سوال را پاک نمود؟

Clear

)32

توسط کدام گزینه در پنجره خصوصیات اشیاء ،امکان تعیین زمان نمایش شیء وجود دارد؟

Cptx

Object Duration
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)33

توسط کدام گزینه می توان اسالید الگو یا پایه را تعریف نمود؟

)34

توسط کدام گزینه می توان میزان رنگی بودن  Highlight boxرا مشخص نمود؟

)35

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

)36

-جلوه  Zoom outجز کدام دسته از جلوه ها می باشد؟

Exit

)37

حداقل  RAMمورد نیاز برای نصب نرم افزار Captivate 2019چقدر است؟

2 GB

)38
)39
)40
)41

در کدام بخش از کادر  Preferencesامکان وارد نمودن مشخصات طراح پروژه وجود
دارد؟
در کدام بخش از کادر  Preferencesمی توان تنظیمات پیش فرض نرم افزار را تعیین
نمود؟
در کدام بخش از کادر  Preferencesمی توان سرعت پخش را تنظیم نمود؟
در کدام روش ضبط ،اگر کاربر اشاره گر ماوس را در نواحی کلیک شده قرار دهد ،پیغام
راهنما نمایش می دهد؟

Slide Master
Alpha
Zoom Image

Information
Defaults
Publish Settings
Training

)42

در کدام قسمت می توان تاریخ انقضای پروژه را مشخص نمود؟

Date Expiry Project

)43

در کدام گزینه ،ارتباط با کاربر به صورت تعاملی برقرار می شود؟

آزمون الکترونیکی
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)44

رادیو یک رسانه  .......................است.

)45

روش ضبط دمو برای چه شرایطی مناسب است؟

)46

سناریو توسط چه کسی نوشته می شود؟

)47

کار جلوه  ScaleToچیست؟

)48

کاربرد شیء  Text Entry Boxچیست؟

)49

کدام  Actionبرای رفتن به آخرین اسالید نمایش داده شده استفاده می شود؟

)50

کدام  Actionبرای کم کردن یک مقدار از یک متغیر بکار می رود؟

Decrement

)51

کدام بخش از پنجره خصوصیات امکان ایجاد انعکاس یا بازتاب را به کاربر می دهد؟

Reflection

)52

کدام دسته از جلوه ها باعث تغییر رنگ ،شفافیت و روشنایی شیء انتخابی می شوند؟

Effects Color

)53

کدام دسته از جلوه ها برای خروج از شیء از صحنه کاربرد دارند؟

Exit

)54

کدام دسته از جلوه ها ،برای وارد شدن شیء به صحنه کاربرد دارند؟

Entrance

)55

کدام روش تصویربرداری از مانیتور برای آموزش مناسب است؟

Traning

غیر تعاملی
فقط نمایش محتوا
طراح و تکنولوژیست آموزشی
تغییر مقیاس افقی و عمودی شکل
جعبه متن ورودی
Go to last slide viewed
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)56

کدام روش ضبط خودکار ،برای ایجاد آزمون عملی مناسب است؟

Assessment

)57

کدام روش ضبط خودکار ،برای ایجاد تمرین تعاملی مناسب است؟

Training

)58

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

)59

کدام شیء تعاملی باعث ایجاد نواحی فعالی می شود که با کلیک کاربر ،می توان رفتارهای
متفاوتی را در برنامه ایجاد نمود؟

)60

کدام شیء زیر تعاملی نیست؟

)61

کدام شیء زیر غیر تعاملی نیست؟

)62

کدام گزینه از منوی ، Insertامکان درج یک فایل پاورپوینت در پروژه را به کاربر می
دهد؟

)63

کدام گزینه امکان تبدیل نوشتار به گفتار را به کاربر می دهد؟

)64

کدام گزینه باعث مخفی نمودن اسالید می شود؟

)65

کدام گزینه برای ایجاد پروژه آلبوم تصاویر استفاده می شود؟

)66

کدام گزینه برای شبیه سازی نرم افزاری کاربرد دارد؟

Demo
Box Click
Zoom Area
Button
Slide Powerpoint
Speech Management
Slide Hide
Image Slideshow
Simulation Software
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)67

کدام گزینه در کادر  Interactionsامکان یادداشت گذاری روی اسالید را می دهد؟

)68

کدام گزینه در کارنامه ،تعداد پاسخ های صحیح را نمایش می دهد؟

)69

کدام گزینه در مورد حالت  Demonstrationصحیح نیست؟

)70

کدام گزینه رفتاری را که بعد از فشردن کلید Tabیا  Enterروی جعبه متن ورودی اتفاق
می افتد ،مشخص می کند؟

Notes
Questions Correct
کاربر نقش فعال در آموزش دارد
On Success

)71

کدام گزینه سواالت پاسخ کوتاه را ایجاد می کند؟

)72

کدام گزینه صحیح نیست؟

)73

کدام نوع اکشن پیشرفته ،امکان ایجاد عبارات شرطی را به کاربر می دهد؟

)74

کدام نوع سواالت دارای نمره و امتیاز می باشد؟

)75

کدام نوع سواالت ،بیشتر برای درجه بندی و سنجش نظرات کاربران استفاده می شوند؟

Scale Rating

)76

کدام نوع ویجت ها صرفا حالت نمایشی دارند و برای نمایش اطالعات به کار می روند؟

Static Widget

)77

کدام یک از وظایف طراح و تکنولوژیست آموزشی است؟

Answer Short
 Recording sizeدر قسمت  Display settingصفحه
نمایش قابل تنظیم است
Action Conditional
Graded

تهیه سناریو
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)78

گزینه  Aggregator Projectچه نوع پروژه ای را ایجاد می کند؟

)79

منظور از  Rollover Imageچیست؟

)80
)81

نحوه قرار گیری اشیاء در صحنه ،مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی در
کدام قسمت تنظیم می شود؟
وظیفه انیماتور چیست؟

ایجاد پروژه ترکیبی
تصویر راهنما
Timeline
تهیه و تولید پویانمایی های مورد نیاز پروژه
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