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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 

 کدام   به  مربوط "ایجاد یا جمع آوری محتوای مورد نیاز بر طبق اهداف و سننراریوی مصننده  نند    "(1

با د؟ می محتوا تولید  از مرحله
یش تولید پ

Resolutionابعاد تصویر یا فیلم در نرم افزارهای ویرایش فیلم یا عکس با کدام گزیره مصده می  ود؟(2

Xodoتوان استفاد  نمود؟ یم PDF یها لیفا یکار رو یبرا رهیاز کدام گز  (3

مصنده  ند  در کدام مرحله از مراحل  یویبر طبق اهداف و سنرار ازیمورد ن  یمحتوا  یجمع آور ای  جادیا(4

پیش تولید  صود؟یانجام م یکیالکترون یمحتوا کی جادیا

و بالعکس   انهیبه را  یجهت انتقا  داد  ها از گو ن  USBکابل قیاز طر  وتریهمرا  به کامپ  یبا اتصنا  گو ن  (5

File Transferم؟یکر یرا انتداب م رهیکدام گز

افزایش یا کاهش حجم فیلم انجام داد ؟ لمیف یتوان رو یرا م یچه عمل video bitrate رهیبا انتداب گز(6

Video Converterبا کدام گزیره می توان حجم و فرمت فیلم ها را کاهش داد؟(7
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برای انتقا  اطالعات از گو نننی به کامپیوتر و برعکس بای نننتی کدام گزیره را مواع اتصنننا  گو نننی به  (8

 کامپیوتر انتداب کریم؟
File Transfer

PNG ود؟برای ایرکه تصاویر بدون پس زمیره با رد از کدام فرمت استفاد  می(9

را همرا  نام مورد  رهی ننوند کدام گز  افتهی صننتریب  یکارتون  ریتصنناو  یرترنتیا  یدر ج ننتجو  رکهیا  یبرا  (10

Vectorم؟یکریم پیج تجو تا

Cleanup ود؟برای پاک کردن بدصی از یک فایل اسکن  د  در نرم افزار ادوبی اسکن از کدام گزیره استفاد  می  (11

Google play store  ود؟ یاستفاد  م  رهیاز کدام گز  د یعامل اندرو  تمیهمرا  با س   یگو    یج تجو و نصب نرم افزارها  یبرا  (12

TIFFصود؟یاز کدام پ وند استفاد  م یچاپ صرعت یبرا ریتصاو یساز ر یذخ یبرا  (13

Gifصود؟یاز کدام پ وند استفاد  م متحرک ریتصاو یساز ر یذخ یبرا  (14

Gifصود؟ینممتن از کدام پ وند استفاد   یساز ر یذخ یبرا  (15

X Recorderصود؟یاستفاد  م رهیتلفن همرا  از کدام گز صگریاز صفحه نما یبردار لمیف یبرا  (16
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 ES File Explorer برای مدیریت فایل در گو ی از کدام نرم افزار می توانیم استفاد  کریم؟  (17

 Crop د؟ریگویعکس چه م ای لمیف کی یها هیبه برش حا    (18

  یمحتوا   کی  جادیمراحل پروژ  در کدام مرحله از مراحل ا یاهداف وتهیه سننراریو و طراح  فیو تعر  نییتب  (19

 طراحی  ود؟یانجام م یکیالکترون

 5 چقدر است؟گوگل   Play Storeحداکثر رتبه نرم افزارها در   (20

 ها وجود دارد.  هیدر داخل نرم افزار امکان استفاد  از ال است؟ حیصح رهیکدام گز InShotاستفاد  از نرم افزار  در  (21

 هر سه گزیره  با د؟ ینم حیصح رهیکدام گز XODO pdfدر استفاد  از نرم افزار   (22

 استفاد  از فالش دوربین وجود ندارد امکان  ؟ تین حیصح رهیاسکن کدام گز یدر استفاد  از نرم افزار ادوب  (23

 Format  ود؟ ینصان داد  نم ریز یها رهیاز گز کیکدام  Inshotدر  روع برنامه   (24

ها و پو نه ها اسنتفاد    لیفا  یمصناهد  حجم ا نلال  یاز کدام بدش برا  ES File Explorerدر نرم افزار    (25

 Analyze  ود؟یم

 ؟ تین حیصح رهیکدام گز InShotدر نرم افزار   (26
امکان ضبط صدا و اضافه کردن آن به تصویر وجود  

 اردند 
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 م کردن صداک ندارد؟امکان اضافه کردن کدام ابزارها به صفحه وجود  X recorderدر نرم افزار   (27

 امکان برش بدصی از وسط فیلم وجود ندارد  ؟ تین حیصح رهیکدام گز X Recorderدر نرم افزار   (28

 امکان فارسی کردن محیط وجود ندارد  ؟ تین حیصح رهیکدام گز X Recorderدر نرم افزار   (29

 با دپذیر میسه حالت امکان هر از کدام حالت می ر نی ت؟ PDFامکان ایجاد فایل  XODOدر نرم افزار   (30

 Dideo چه نام دارد؟ کرد یآن فراهم م رکیرا با استفاد  از ل وبیوتی یها لمیکه امکان مصاهد  ف یرانیا تیسا  (31

 اابلیت ترظیم بصورت اتوماتیک یا دستی را دارد   راسایی لبه های تصویر اسکن  د  در نرم افزار ادوبی اسکن چگونه انجام می  ود؟  (32

 Mp3 فصرد  ترین فرمت ذخیر  سازی صدا کدام گزیره می با د؟  (33

 x265 با د؟یها در حا  حاضر وجود دارد کدام کدک م لمیف یکه برا یکدک نیفصرد  تر  (34

 قیم ای یوتیوب بصورت م تپدش فیلم ه چی ت؟ Dideoکاربرد افزونه   (35

 سهولت تولید محتوای الکترونیکی ؟نمی با د  کدام گزیره از مزایای تولید محتوای الکترونیکی  (36
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م پیک ل تصکیل  د از اجزاء ریزی برا؟نمی با د  کدام گزیره از ویژگی های تصاویر برداری  (37

توسط روابط و فرمولهای ریاضی تعریف می  وند ؟نمی با د  کدام گزیره از ویژگی های تصاویر پیک لی  (38

InShotو عکس دارد؟ لمیف یکار رو یبرا یصتریامکانات ب رهیکدام گز  (39

Gif؟نمی با د  کدام گزیره جزو فرمت های برداری  (40

Svgبا د؟ ینم یک لیپ یجزو فرمت ها رهیکدام گز  (41

FLV؟نمی با د  کدام گزیره جزو فرمت های مربوط به تصویر )عکس(  (42

دارند.  یاد یحجم ز؟ با د  می پیک لی تصاویر خصوصیات  کدام گزیره جزو  (43

رفع خطاها؟  تین یکیالکترون یمحتوا کی د یجزو مراحل تول ریز یها رهیاز گز کیکدام   (44

فافیت   ت؟ یچ ر یدر متون و تصاو  Transparencyمرظور از    (45

ویرایش فیلم و عکس دارد ؟ یچه کاربرد Inshotنرم افزار   (46
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هر سه مورد با رد؟ یاز کدام مربع اابل دانلود و نصب م ینصب در گو   یبرا ازیمورد ن ینرم افزارها  (47

Play Storeکافه بازار و  کت،یما نرم افزارهای مورد نیاز برای نصب در گو ی از کدام مربع اابل دانلود و نصب می با رد؟(48

Converterنرم افزاری که برای تبدیل فرمت استفاد  می  وند به چه نامی مصهور ه ت؟  (49

کتاب های درسی پایگا  ؟است رهیمربوط به کدام گز chap.sch.ir ینصان  (50

PNGنمایش کادر  طرنجی در اطراف تصویر ویژگی کدام نوع تصاویر است؟  (51
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