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1 

 .دهند می ارائه تخصصی و عمومی های دوره ایجاد برای را ابزارهایی........... 

      تجربه

 کاربردی افزارهای نرم

    خودکامگی

 جنگ

2 

 .سازد می آسان را آن از استفاده که است داده کی مشخصات باره در دقیقی تعریف و توصیف.................... 

 فراداده

 داده شیء

 آموزشی شیء

 ابرداده

3 

 که حالی در رود، می کار به ها عکس روی بر ویرایشی اعمال انجام و برداری عکس برای بیشتر.................. 1.............

 .رود می کار به ها فیلم ویرایش و نمایش صفحه از برداری فیلم برای بیشتر............... 2.............

1← SnagIt  Auto Run ←2 و 

1← Camtasia  Snagit ←2 و 

1← Xara 3D  SnagIt ←2 و 
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 ←1SnagIt ←2 و Camtasia 

4 

 .است مجازی فضای در تدریس برای آموزگاران اصلی ابزارهای از یکی. ……

 سازه دست ساخت

 آموزشی فیلم ساخت

 موارد همه

 ونآزم ساخت

5 

Include cursor به کدام گزینه اشاره دارد؟ 

 پیش نمایش تصویر قبل از ذخیره شدن

 تنظیمات تایمر

 ثبت پیوندها هنگام تصویربرداری از وب

 وجود عالمت مکان نما در تصویر

6 

 ......... اساس بر آموز دانش هویت احراز

 موارد همه

 شناسنامه شماره

 تولد تاریخ -کدملی

 موبایل شمار- کدملی
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7 

 اساسیت؟ برچه معلم و مدیر هویت احراز

 تولد تاریخ و ملی کد

 سناد در شده ثبت همراه شماره

 مورد 3 هر

 همراه شماره و ملی کد

8 

 ......گوشی درشادبایک احرازهویت

           .  پذیراست نفرامکان چند برای

 .                             ندارد دونفرامکان برای

 .فرددارد گوشی امکانات به بستگی

 .دارد نفرامکان یک برای فقط

9 

 نمود ارسال........  بصورت میتوان را آموزشی محتوی ارائه

 همزمان غیر و همزمان

 همزمان

 هیچکدام

 همزمان غیر
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11 

 .نیست شاد بستر در مجازی آموزش های ویژگی از

 فایل گذاری اشتراک به امکان عدم

 مکان و انزم هر در استفاده امکان

 آنالین صورت به دهی نمره و امتحان گرفتن امکان

 درسی اطالعات و مطالب به آموزان دانش مداوم دسترسی

11 

 . است........................  وجود گروه، در پیام ارسال نام به ای گزینه وجود فلسفه ترین اصلی

 اختیارات

 ارتباط

 محتوا تبادل

 تعامل

12 

 دهید؟ انجام باید را کاری چه شود، حذف گروه اعضای همه برای پیام بخواهید اگر

 اعضاء همه حذف زدن تیک

 گروه اعضای همه انتخاب

  اعضاء همه برای حذف گزینه زدن تیک

 گروه کل انتخاب

https://t.me/joinchat/QtzmfE21Okhg-e02wDXbMw


 

 

wDXbMw20e-Okhg02https://t.me/joinchat/QtzmfE 

 

 

13 

  دارد؟ وجود شاد در دوطرفه تصویری تماس امکان

  زنده

 خیر

  نظر مورد فرد شخصی صفحه در بله

 نظر مورد گروه در بله

14 

 دارد؟ وجود شاد در کاربرانی چه برای واژه گذر تنظیم امکان

 مدیران

 آموزان دانش

 کاربران همه

 معلمین

15 

 دارد؟ وجود شاد به دیگر های رسان پیام از مستقیم طور به رسانه کدام کردن کپی امکان

 فیلم

 عکس

 متن

 متنی فایل
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16 

 کدام به مربوط زیر تعریف.گشاید می فراوانی فراگیران بروی را کالس درب و دارد می بر را درس کالس دیوارهای مجازی آموزش

 ؟ است مجازی فضای فرایند

 شکوه

 تمدن

     دگرشناسی

 بودن نامحدود

17 

 است؟ برگزیده را راهکار کدام مدارس سطح در الکترونیکی آموزش ارائه برای وپرورش آموزش

SSN 
TELEGRAM 

EITAA 
SKYP 

18 

 شود؟ می باعث Loop until next Sound انتخاب

 شود می انجام هم سر پشت بصورت ها اسالید پخش 

 شود می تکرار اول اسالید پخش زمان در بار یک فقط موسیقی پخش 

 شود متوقف اسالید در موسیقی پخش 

 شود می اجرا بعدی موسیقی پخش زمان تا فعلی موسیقی پخش 
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 دهند؟ می نمایش خودکار طور به را اسالید گزینه کدام انتخاب
 Auto preview     

 هیچکدام

 Color schemes  
 Design template 

21 

 است؟ کدام شود می خواسته کاربر از شاد به ورود ای بر که اطالعاتی اولین

  ملی شماره

  ب و الف موارد

 هیچکدام

 موبایل تلفن شماره

21 

 ؟:است گزینه کدام شود می واستهخ کاربر از شاد به ورود برای که اطالعاتی اولین

 بازیابی کد

 شناسنامه شماره

 همراه تلفن شماره و ملی شماره

 پرسنلی کد
 چیست؟ آموز دانش آموزشی شبکه به معلمان ورود برای مرحله اولین 22
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 شاد سامانه در معلم نقش انتخاب

  شخصی اطالعات ورود جهت مدرسه مدیر با هماهنگی

  سناد امانهس در شخصی اطالعات ورود

  سامانه آدرس از «شاد» اپلیکیشن نصب و دانلود

23 

 است؟ کدام آموزان دانش به آزمون ارسال جهت مرحله اولین

      کالس گروه ورودبه

     مدرسه انتخاب

 کالس انتخاب

 من ی مدرسه ورودبه

24 

 باشد؟ می کدامیک شاد شبکه افزار نرم خصوص در مدرسه مدیر وظیفه اولین

 هویت زاحرا

 آموزان دانش و معلمان اطالعات نواقص رفع و سناد سامانه به ورود

 " مدیر" نقش انتخاب با شاد برنامه به ورود

 شاد برنامه نصب

 دارد؟ وجود ها برنامه سایر در شاد در موجود محتوای گذاری اشتراک امکان  آیا 25

 معلم برای فقط بله
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 خیر

 کاربران همه برای بله

 مدیر برای فقط بله

26 

 دارد؟ محدودیت شاد شبکه در فیلم یا متنی،صوتی فایل ارسال آیا

 خیر

 .دارد محدودیت فیلم فایل فقط

 مگابایت 111 تا بله

 مگابایت 5 تا بله

27 

 دارد؟ وجود شاد افزار نرم در سیستمی ابالغ فاقد و آزاد نیروهای التدریس، حق معلمان استفاده امکان آیا

 باشند سناد در اینکه شرط به بله

 باشند پرسنلی سیستم در اینکه شرط به بله

 .باشند داشته هوشمند تلفن که شرطی به بله

 خیر

28 

 دارد؟ وجود شاد در چندپایه های کالس برگزاری امکان آیا

 خیر

 باشد شده ثبت سناد در معلم همراه شماره که صورتی در بله
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 باشد شده ثبت سناد در معلم همراه شماره و ملی کد که صورتی در بله

 باشند داشته هوشمند گوشی آموزان دانش همه که صورتی در بله

29 

 دارد؟ وجود شاد در ارسالی های پیام ویرایش/ حذف امکان آیا

 مدیر برای فقط.  بله

 خیر

 کاربران همه برای. بله

 معلم برای فقط. بله

31 

 دارد؟ وجود شاد در  موبایل شماره نمودن  نمایش قابل غیر امکان آیا

 .دارد وجود گروه ان مدیر برای بله

 .دارد وجود معلمان برای بله

 دارد وجود کاربران همه برای بله 

 .ندارد وجود کاربری هیچ برای خیر

31 

 است؟ درسی هایگروه یا کالس تعریف به نیاز اولیا یا آموزدانش معلم، مدیر، توسط شاد  رسانپیام نصب از بعد آیا

 شوند ایجاد ها کالس باید شوندنمی تعریف خودکار صورتبه مدرسه هایکالس مدرسه، مدیر هویت احراز و ودور محضبه

 هایگروه ساخت به نیازی و شوندمی تعریف خودکار صورتبه مدرسه هایکالس مدرسه، مدیر هویت احراز و ورود محضبه 

 نیست کالسی
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 مورد هرسه

 .شوند می تعریف خودکار ها کالس و نیست مدرسه مدیر هویت احراز به نیازی

32 

 بینند؟ را شاد شبکه در را ما مخاطبین توانند می ها گروهیهم و  مخاطبین آیا

 .است نشده ریزی برنامه شاد شبکه در مزیت این امروز تا و  دارد وجود مشاهده امکان بله

 .نماییم فعال گوشی تنظیمات در خودمان که دارد امکان زمانی. بله

 مخاطبان مشاهده امکان تنها افراد. است دسترسی غیرقابل کاربران سایر برای و بوده محفوظ کاربران شخصی اطالعات تمام. خیر

 .دارد را اندپیوسته شاد به که خود

 .است دسترسی قابل کاربران سایر برای و  نیست محفوظ کاربران شخصی اطالعات تمام. بله

33 

 کند؟ ادغام هم در را مشابه محتوای با سکال چند میتواند مدیر آیا

 ندارد وجود امکان این فعال خیر

 متوسطه مقطع برای بله

 مقاطع همه برای

 ابتدایی مقطع برای

34 

 هستند پرکاربرد بسیار اجتماعی هایشبکه در امروزه ویدیو نوع این

 ویدیو میکرو

 نمایش صفحه ویدیوهای
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 گام به گام آموزشی ویدیوهای

 گفتاردرس و سخنرانی ویدیوهای

35 

 نقاط آن به ماوس گر نشانه شدن وارد صورت در تا کرد ایجاد تصویر روی بر حساسی نقاط توان می.......................  از استفاده با

 .شود برقرار اینترنتی آدرس یک با پیوندی یا و شود ظاهر تصویر آن با مرتبط تصویری یا متن

Grayscale 
Hotspot 

Watermark 
Edges 

36 

 .ببینیم را کار خروجی از نمایشی پیش توان می ابزار این از استفاده با
record 

publish   
view   

preview 

37 

 داد؟ قرار مهری تصویر در توان می گزینه این از استفاده با

option 
trim 

caption    
watermark    
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38 

 داد؟ نمایش فایل کنار در شده فشرده فایل کردن باز هنگام در را اهدلخو متنی میتوان قسمت کدام از استفاده با
 Advanced                  
  Archive Format 
  Edit         
 Comment  

39 

 .بگیریم عکس متفاوت کادرهای با دلخواه ناحیه از توانیم می گزینه این انتخاب با
shaps 

object 
scrolling 

menu 

41 

 شود؟ می باز فیلم ضبط پنجره گزینه امکد انتخاب با

Video tab 
Capture       

Save                 
 Open 

41 

 .کرد مشاهده را دیگران نظرات توانمی ----- گزینه انتخاب با
Responses                           

 Upload            
 Insert 
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 Invite people 

42 

 دهیم؟ تغییر را تصویر وضوح میتوان یرز های گزینه از یک کدام با
properties/Scale 

properties/Position 
properties/Rotation 
properties/Opacity 

43 

 ؟ است مورد کدام به مربوط(  ( AZ screen Recorder ))  افزارنرم اول بخش

            ویدئوها  

                  فیلمبرداری امکانات 

 ها عکس

 برداری عکس ناتامکا 

44 

 کرد؟ فعال را گزینه کدام ابتدا باید غیاب، و حضور اجرای برای

 هیچکدام

 غیاب و حضور وضعیت

  درسی برنامه افزودن

 درسی برنامه نمایش
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 ...باید ابتدا  شاد سامانه در هویت احراز برای

 ب و الف

 کند هویت احراز و اضافه کالس به را آموز دانش معلم

 باشد شده بروز سناد اطالعات و ها داده

 کند می هویت احراز و  اضافه کالس به را آموز دانش مدیر

46 

 دهیم؟ رابایدانجام مراحل کدام احرازهویت برای

                کاربر افزودن-نقش انتخاب-من ی مدرسه

 نقش انتخاب-من ی مدرسه-کاربر افزودن

 نقش انتخاب-کاربر افزودن-من ی مدرسه

 من ی مدرسه-نقش انتخاب-کاربر افزودن

47 

 کرد استفاده.......... انتقال فرایند از باید متنی، غیر فایلهای بزرگ اسناد ارسال برای

 مورد سه هر

 دوربین

    گوشی

 (FTP)فایل
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48 

 ؟ کرد باید اقدامی چه افزار نرم آن تبلیغ نمایش عدم و ها افزار نرم امکانات همه از استفاد برای

 نمودن رجیستر

 رایگان نسخه از استفاده

 موارد همه

 پرتابل نصب

49 

 کنیم؟ می استفاده ترکیبی کلید کدام از اسالید کردن اضافه برای
Ctrl + M 
Alt + M 
Ctrl + B     
Ctrl + G 

51 

 دارد؟ وجود شاد به ورود برای گزینه کدام ندارند هوشمند همراه تلفن گوشی که افرادی برای

 گویا تلفن

 ندارد ورود امکان

 مدرسه تلفن طریق از

 سایت وب

 دارد؟ وجود امکانی چه شاد کاربران امنیت افزایش برای 51

 اینترنت وصل و قطع امکان
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 اند شده وارد کاربری نام با که فعال های سیستم همه نمایش امکان

 کاربر چهره تشخیص امکان

 اینترنت قطع هنگام به افزار نرم از خروج امکان

52 

 رابایددرنظرگرفت؟ مواردی چه درسی ی برنامه افزودن برای

                     وب الف ی گزینه

 آموزان دانش کالس،تکلیف شروع روزهفته،ساعت

                درس روزهفته،تاریخ،نام

 کالس پایان کالس،ساعت شروع ساعت 

53 

 ؟شود می استفاده گزینه کدام از Captivate در پروژه انتشار برای
Print 

Send To Clipboard 
Test 

Publish 

54 

 .گیرد صورت.............................  است بهتر شود دانلود تر راحت آموزش فایل اینکه برای

 کیفیت افزایش

 کیفیت کاهش

 حجم افزایش
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 حجم کاهش

55 

 ؟ کنیم می استفاده گزینه کدام از کنیم تر نزدیک را محتوا از بخشی محتوا، ارایه هنگام اینکه برای

 pan-n-Zoom گزینه Animation قسمت

 Cursor effect گزینه Animation قسمت

 Zoom-n-pan گزینه Annotion قسمت

 Zoom-n-pan گزینه Behaviors قسمت

56 

 .کنیم می استفاده ...… دکمه از و دهیم می قرار مناسب مکان در... .......... ناحیه در را زمان نشانگر فیلم از بخشی زدن برش برای

← split – num lock 
← time line –split  
← split  - shift 
← time line - num lock 

57 

 است؟ الزم مواردی چه سامانه، در معلم و مدیر اطالعات رسانی بروز برای

 .شود می رسانی بروز ساعت 22 از بعد تولد تاریخ و ملی کد

 .شود می رسانی بروز ساعت 22 از بعد و همراه شماره و ملی کد

 شود می رسانی بروز ساعت 24از بعد همراه وشماره  ملی کد

 شود می رسانی بروز ساعت 24 از بعد و تولد تاریخ و ملی کد
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 کنیم؟ می اقدام قسمتی چه از شاد های کالس در زنده پخش برای

 .کنیم می انتخاب را دوربین گزینه و کرده لمس سنجاق عالمت روی و شویم می سکال وارد کرده لمس را کالس اسم

 .کنیم می انتخاب را زنده پخش گزینه صفحه باالی نقطه سه از و شویم می کالس وارد کرده لمس را کالس اسم

 .کنیم می انتخاب را میکروفون عالمت و شویم می کالس وارد کرده لمس را کالس اسم

 .کنیم می انتخاب را زنده پخش گزینه و کرده لمس سنجاق عالمت و شویم می کالس وارد کرده مسل را کالس اسم

59 

 شود؟ می استفاده home سربرگ از گزینه کدام از متن کردن توپر و پررنگ برای
Font 
Bold 

Underline                    
Italic 

61 

 ؟ ندارد وجود گزینه کدام  " Az screen Recorder "  افزارنرم در برداری تصویر برای

                 فیلمبرداری

 صدا ضبط

              برداری عکس

   زنده صورت به تصویربرداری

 شود؟ می استفاده Quiz Preferences گزینه کدام از Captivate در آزمون قبولی حد تعیین برای 61

Settings 
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Reporting 
Pass or Fail 

Default Labels 

62 

 کنیم؟ می استفاده منو کدام از snagit در خروجی نوع تعیین برای
output 

input   
object       

advanced 

63 

 دهیم؟ انجام باید عملی چه شده دارده قرار گفتار زمینه در که موزیکی ناگهانی قطع از جلوگیری برای

 .کنیم می drop-and-drag قسمت آن روی را Fade Out گزینه Audio Effects بخش از و انتخاب را انتهایی قسمت از بخشی

-drag-and قسمت آن روی را Fade in گزینه Audio Effects بخش از و و داده قرار ای نقطه در را timeline هد یا نشانگر

drop کنیم می. 

-drag-and قسمت آن روی را Fade Out گزینه Audio Effects بخش از و و داده قرار ای نقطه در را timeline هد یا نشانگر

drop کنیم می. 

 .کنیم می drag-and-drop قسمت آن روی را Fade in گزینه Audio Effects بخش از و انتخاب را انتهایی قسمت از بخشی

 ؟ دهیم انجام باید عملی چه کالس از آموز دانش حذف برای 64

 از حذف گزینه و کنیم می کلیک نقطه سه روی آموز دانش اسم ی جلو در و کرده کلیک دنده چرخ عالمت روی کالس داخل در
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 .کنیم می انتخاب را گروه

 .کرد حذف کالس از مستقیم را آموز دانش نمیتوان

 .بود خواهد سناد سیستم از فقط کالس از حذف

 .میزنیم را حذف ی دکمه و آورده را کالس آموزان دانش لیست

65 

 شود؟ می استفاده گزینه کدام از جداگانه صورت به آموزان دانش های پاسخ دیدن برای

  خالصه

  سوال

 کلی

 فردی

66 

 رود؟ می کار به.......................  نهگزی HandBrake افزار نرم در سیستم روی شده فشرده فایل کردن ذخیره برای

Preview 
Save as                        

Open                                       
New 

67 
 باشد؟می صحیح گزینه کدام متن کردن دار سایه برای

subs  crypt   
outline 
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All  caps                             
shadow 

68 

 شاد از استفاده امکان آموزی سواد نهضت آموزان سواد برای

 هیچکدام

 کنند نام ثبت اولیا عنوان به

 کنند نام ثبت معلم عنوان به

 کنند نام ثبت آموز دانش عنوان به

69 

 کنیم؟ می استفاده گزینه کدام از پاورپوینت روی صداگذاری برای
slid show 

print 
file 

insert 

71 

 است؟ ضروری(  کاربری حساب) اکانت کدام بودن دارا فرم گوگل سرویس توسط آزمون طراحی برای

 رسان پیام اکانت

  هویا اکانت

 مایکروسافت اکانت

 گوگل اکانت
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71 

 ؟ کرد باید چکار  ZDSOFT در دهنده ارایه تصویر نمایش برای

 افزارها نرم سایر کمک با

 تصویر اسکن با

 نماییم می فعال را کم وب گزینه

 ندارد را دهنده ارایه تصویر امکان

72 

 شود؟ می استفاده ای گزینه چه از کمتازیا افزار نرم در صدا شدت نمودن سطح هم برای
AUDIO 

VOLUME 
 موارد همه

AUDIO/ENABLE VOLUMME LEVELING 

73 

 شود؟ می ازمواردزیرمشاهده کدامیک آزمون بات بعدازورودبه

 آزمون آزمون،نمرات سواالت

                        جدید آزمون آزمونها،افزودن لیست

                               جدید آزمون آزمونها،سواالت لیست

 آزمون آزمون،نمرات افزودن
 .کنند می آسان را مجازی گروهی تعامل ها، اندیشه گذاشتن باشتراک با بویژه 74
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 تحمل قابل

 افزارها گروه

   منفی نگرش

 بیهوده

75 

 .است.......  طریق از یادگیری حجم بیشترین

 بینایی

 شنیداری

 المسه

 بویایی

76 

 : کالس به ورود جهت آموز، دانش توسط شاد اپلیکیشن نصب از پس

 .شود می شناسایی سامانه توسط  هوشمند صورت به

 .دارد مدرسه مدیر تایید به نیاز

 . دارد معلم و مدیر سوی از تایید به نیاز

 .دارد کالس معلم تایید به نیاز

 : کالس به ورود جهت آموز، دانش توسط شاد اپلیکیشن نصب از پس 77

 .دارد مدرسه مدیر تایید به نیاز
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 .شود می شناسایی سامانه توسط  هوشمند صورت به

 . دارد معلم و مدیر سوی از تایید به نیاز

 .دارد کالس لممع تایید به نیاز

78 

 و آموزش ارایه بین زمانی تاخیر یک مشخصه با آموزش یا همزمان غیر است؟آموزش ارتباطی نقش کدام کننده بیان زیر تعریف

 سازد می ممکن را فراگیران توسط آن پذیرش

        تکامل

 دیجیتال

       بوم
  ICT 

79 

 .ببرید نام را  ارتباطات و اطالعات فناوری تهدیدهای

 مورد هرسه 

      طبقاتی شکاف افزایش 

          بومی غیر زبان به آموزش 

 ای رایانه سواد به مخاطبان نیاز 

 است؟ صحیح گزینه کدام کالس به عضو افزودن جهت 81

 تلفن شماره طریق از کردن اضافه
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      سناد طریق از عضو کردن اضافه

 موارد  ی همه

 دعوت لینک طریق از کردن اضافه

81 

 گیرد؟ انجام بایستی زیر مراحل کدام شاد سامانه آزمون بات در آنالین آزمون سواالت ثبت جهت

 نتایج/ انتشار/ سواالت ثبت پایان/ آزمون پارامترهای تکمیل/ سوال طرح/ آزمون افزودن

 نتایج/ انتشار/ تسواال ثبت بایگانی/ آزمون پارامترهای تکمیل/ صحیح گزینه کردن مشخص/ سوال طرح/ آزمون افزودن

 نتایج/ انتشار/ سواالت ثبت پایان/ صحیح گزینه کردن مشخص/ سوال طرح/ آزمون افزودن

 نتایج/ انتشار/ سواالت ثبت پایان/ صحیح گزینه کردن مشخص/ ها گزینه ورود/ سوال طرح/ آزمون افزودن

82 

 است؟ درست گزینه کدام شاد وب تحت نسخه به دسترسی جهت
shad.web.ir 

shad.medu.ir 
saddll.medu.ir 

web.shad.ir 

83 

 است؟ شده یاد اپلیکیشن مجهزترین و قویترین عنوان به شاد از چرا

  زیاد کاربران همزمان استفاده 

  ب و الف موارد

  پرورش و آموزش رسمی شبکه تنها
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 زیاد بسیار کاربری و یوزرنیم حجم دارای

84 

 دهیم؟ افزایش را دانلودها حجم چگونه

 دانلودها حجم افزایش -ها داده – کاربری اطالعات

 دانلودها حجم افزایش – ظاهری تنظیمات – رسان پیام

 ها دانلود حجم افزایش – ها داده – رسان پیام

 دانلودها حجم افزایش – ها داده – من مدرسه به ورود

85 

 کنیم؟ مخفی شاد شبکه در دیگران دید از را خود موبایل شماره چگونه

 امنیت و خصوصی حریم بخش -تنظیمات-ومن

 روح حالت کردن فعال

 .ندارد وجود امکان این شاد شبکه در

 کالس معلم از درخواست

86 

 دارد؟ وجود کالس گروه در آموزان دانش های پیام ارسال از جلوگیری برای شاد در راهکاری چه

 شود داده تذکر باید

 ندارد وجود راهکاری

 شود غیرفعال اعضا پیام ارسال امکان

 شوند غیرفعال آموزان دانش
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87 

 دارد؟ وجود کالس گروه در آموزان دانش پیامهای ارسال از جلوگیری برای شاد در راهکاری چه

 شوند غیرفعال آموزان دانش

 شود غیرفعال اعضا پیام ارسال امکان

 ندارد وجود راهکاری

 شود داده تذکر باید

88 

 دارد؟ را مخاطب کردن ودمسد اختیار کامل طور به کسی چه

 هیچکدام

  معلم

 گروه اعضای همه

 آموز دانش

89 

 دارند؟ استفاده امکان شاد افزار نرم در حاضر حال در تحصیلی مقاطع چه

 ابتدایی

 متوسطه فقط

 کاردانش و ای حرفه فنی بجز آموزان دانش همه

 مقاطع و ها پایه همه
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91 

 صفحه ضبط طوالنی برداری فیلم جهت برداری فیلم با همزمان سازی فشرده اریبرد فیلم ناحیه تنظیم ساده مراحل خصوصیات

 ؟ باشد می افزار نرم کدام به مربوط کامپیوتر شدن کند بدون و صاف صورت به نمایش

ZD Soft Screen Recorder 
 موارد همه

OFFICE 
CHROME 

91 

 .................. .................. Rollover Caption قسمت ،Adobe Captivate در

 .رود می کار به نمایی پویا همراه به متن ایجاد برای

 .دارد عهده به را اسالید از بخشی بزرگنمایی

 .رود می کار به راهنما های متن نوشتن برای

 شوند می ظاهر ها، آن ی محدوده به ماوس عالمت ورود یا که هستند هایی متن

92 

 است؟ پذیر امکان حالت کدام برداری فیلم برای نمایش فحهص اندازه تنظیم در Bandicam در

 .کنیم انتخاب توانیم می را مشخص سایزهای با هایی مستطیل همچنین و صفحه تمام حالت

 .کند حرکت سمت همان به برداری فیلم صفحه کرد، حرکت شما موس جا هر که کنید تنظیم طوری را برداری فیلم توانید می

 .تاس صحیح موارد تمام

 .کنیم می انتخاب موس کشیدن و گرفتن با را ضبط منطقه یک
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93 

 .داد قرار فیلم روی بر را متونی توان می گزینه این بردن کار به با Camtasia در
Sound 

Annotation 
Image 
Cursor 

94 

 می استفاده Quiz Settings قسمت در گزینه کدام از آزمون، انتهای در ها پاسخ تأیید برای WonderShare Quiz Creator در

 شود؟
Submit all at once 

Show correct answer after submission 
Submit one question at a time 

Prompt to resume on quiz restart 

95 

 :میباشد زیر موارد شامل که میدهد تشکیل را الکترونیکی آموزش بوم زیست اصلی، رکن شش الکترونیکی آموزش در

 الکترونیکی آموزش راهکارهای و بوم زیست واحد ازهدرو

 ابری رایانش سکوی پایه بر بوم زیست چارچوب زیرساخت

 موارد همه

 الکترونیکی آموزش بوم زیست چارچوب ارایه قابل الکترونیکی محتوی

 ؟ است شده تعریف همراه تلفن قسمت کدام در فایل ذخیره محل تنظیمات بخش در 96

                         داخلی حافظه 

https://t.me/joinchat/QtzmfE21Okhg-e02wDXbMw


 

 

wDXbMw20e-Okhg02https://t.me/joinchat/QtzmfE 

 

 

 ندارد تعریف 

             برنامه محل در فایل آدرس 

 جانبی حافظه  

97 

 است؟ درست گزینه کدام الکترونیکی آموزش الکترونیکی بوم زیست چارچوب بررسی در

 .دارد قرار سطح باالترین در زیرساخت الیه و ترین پایین در کاربران الیه

 .دارد قرار سطح باالترین در کاربران و ترین یینپا در آموزشی محتوا الیه

 . دارد قرار سطح باالترین در واحد دروازه الیه و ترین پایین در زیرساخت الیه

 دارد قرار سطح باالترین در کاربران و ترین پایین در زیرساخت الیه

98 

 است گزینه کدام "باالتر کادر "قسمت در du recorder برنامه در

01FPS 

 خودکار

21FPS 

51FPS 

99 

 شود؟ می توصیه مورد کدام "ویدئو کیفیت"قسمت در du recorder برنامه در

5 Mbps 

4 Mbps 
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12Mbps 

 خودکار

111 

 است؟ پذیر امکان مورد کدام du recorder برنامه در

 هیچکدام

 زیبا ویدئوهای انواع ویرایش و خرید

 دلخواه میزان هر به ویدئوها کردن فشرده

 ها عکس و ویدئوها ریگذا اشتراک

111 

 دارد؟ وجود برنامه تنظیمات از قسمت کدام در دوربین قاب منوی du recorder برنامه در

 کنترل تنظیمات

 سایرموارد

 ضبط ابزارهای

 ویدئو تنظیمات

112 

 کرد؟ استفاده توان می کاری چه برای گوگل نگار فرم از شاد رسان پیام در

 ندارد وجود آموز دانش ایبر موبایل یک از استفاده امکان

 .باشد می صحیح ج و ب گزینه

 آموزان دانش غیاب و حضور
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 آنالین آزمونهای

113 

 نیست؟ صحیح مورد کدام خروجی ویدئو فرمت تنظیمات در

 .است 31 آن فرض پیش مقدار که کرد تعیین را ثانیه بر فریم خروجی فایل در توان می

 .کرد تنظیم را خروجی فایل صدای توان می

 .باشد....  و FLV و  MP2 و MPAG و AVI شامل فیلم های فرمت همه تواند می خروجی فایل نوع

 .کرد تعیین را خروجی فایل کیفیت توان می

114 

 است؟ پذیر امکان زیر اطالعات کدام با آموزان دانش هویت احراز حاضر حال در

 شناسنامه سریال و ملی کد

 خانوادگی نام و نام ملی، کد

 تلفن شماره و یمل کد

 تولد تاریخ و ملی کد

115 

 ؟ دهد می انجام کاری چه" زباله سطل گزینه "مو قلم حالت در

 .                                        کند می پاک را صفحه تمام 

 .         کند می پاک را هستیم آن روی که هایی خط 

 کند می پاک را صفحه روی شده کشیده خطوط تمام 

 . کند می پاک را شده کشیده که ترسیم خرینآ 
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 ندارد؟ هویت احراز به نیاز قسمت کدام شاد سامانه در

 رسمی محتوای

 موارد همه

 رسمی کانال

 خانواده

117 

 چیست؟ شخصی ابری فضای از منظور شاد شبکه در

 .نیست شده تعریف شاد شبکه در ای گزینه چنین

 .شود می دانلود آنجا از شاد افزار نرم که فضایی

 .است شده ذخیره های پیام بخش همان که کند ذخیره را خود شخصی اطالعات تواند می کاربر آن در که است محلی

 .شود می اجرا آن در شاد افزار نرم که است فضایی 

118 

 ......کند استفاده شاد افزار نرم برای ید جد همراه تلفن یک از بخواهد آموز دانش که صورتی در

 یچکدامه

 نماید استفاده تواند نمی

 کند نام ثبت اول از باید

 کند استفاده دستگاهی هر از تواند می شود می ذخیره افزار نرم سرور روی تنظیمات همه اینکه بدلیل
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 .کند استفاده شاد افزار نرم برای جدید همراه تلفن یک از بخواهد آموز دانش که صورتی در

 کند استفاده دستگاهی هر از تواند می

            کند عوض را خود تلفن شماره باید

 دهد اطالع مدرسه به باید

 ندارد وجود امکان این

111 

 کند؟ پیگیری را موضوع تواند می راههای چه از کند حل را شاد به معلمان ورود مشکل نتواند دلیل هر به مدیر که صورتی در

 موارد همه

 شاد پشتیبانی کانال

 منطقه اوریفن کارشناس

 12123141 تلفن شماره

111 

 بگیرید؟ تماس بخش کدام با باید بود نشده ثبت شاد سیستم در شما اسم صورتیکه در

 منطقه اداره

 هیچکدام

 مدرسه مدیر

 شاد پشتیبانی
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 ؟ کنید تعیین توانید می را زیر موارد کدام ، شاد در آزمون طراحی در

 موارد ی همه

 آزمون تاریخ

 آزمون پایان و وعشر زمان

 آزمون زمان

113 

 است؟ صورت چه به سوال تصحیح نحوه تشریحی سواالت طراحی در

               سیستم توسط

 آموز دانش توسط

                معلم توسط

 سیستم و معلم توسط

114 

 نمایید؟ می وارد را نظر مورد افراد کاربری نام یا ایمیل ، -------قسمت در
 Insert 
  Upload               

Add video and search for video URL    
 Invite people     

 است؟ پذیر امکان گزینه کدام شاد، برنامه  امنیت و خصوصی حریم بخش در و تنظیمات قسمت در 115

 گزینه سه هر
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 .نمایند مشاهده را شما موبایل شماره کسانی چه

 ناشناس افراد نمودن مسدود

 .دهند پیام شما به بتوانند یکسان چه

116 

 شود؟ انتخاب باید گزینه چند  نظرسنجی قسمت در

 گزینه2

 گزینه 2

 بیشتر یا گزینه 2

 گزینه 3

117 

 است؟ شده بارگذاری مختلف های پایه و ها رشته کلیه به مربوط های فایل و ها فیلم کانال کدام در

 آموزان دانش کانال

 مدرسه معلمان کانال

 آموزشی مواد و حتوام کانال

 مدرسه کانال

118 

 گذاشت؟ شاد به ورود برای رمز دو توان می گزینه کدام در

 ج و ب

 ای مرحله دو تأیید
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 ای مرحله دو واژه گذر

 ای مرحله دو قفل

119 

 گردد؟ ایجاد تنوع درس ارائه در تا شود می کمک مطالب روی بر تمرکز به ارزشیابی نوع کدام در

 درس میان

 رسد پیش

 هیچکدام

 پایانی ارزشیابی

121 

 اجراست؟ قابل کارهایی چه شاد محیط در

 موارد همه

 تدریس

 پرسش

 غیاب و حضور

121 

 نیست؟ صحیح گزینه کدام ،Bandicam افزار نرم در کم وب از تصویر ضبط مورد در

 .کرد فعال غیر را کم وب خروجی فایل اندازه شدن کم برای ضبط هنگام در توان می

 .شود نمی ذخیره جدا، فایل عنوان به کم وب ویویدئ

 .شود می دیده نمایش صفحه در کم وب نمایش پیش ضبط، هنگام در 
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 .کرد تعیین را حروجی فایل در کم وب موقعیت توان می 

122 

 ؟ کرد شروع را ضبط توان می میانبر کلید باکدام   ZDSOFT افزار نرم در

F1 

F0 

F11 

F4 

123 

 ؟ میکند پشتیبانی را زیر های ویزگی از یک کدام   ZDSOFT افزار نرم در

 فیلم الصاق

 موارد همه

 خروجی کیفیت تعیین

 فیلم برش

124 

 شود؟ می استفاده ای گزینه چه از اضافه صداهای حذف برای کمتازیا افزار نرم در

 هیچکدام
NOICE-AUDIO/ENABLE  

 AUDIO 
NOICE 
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 دارد؟ کاربردی چه  RECORD THE SCREEN  گزینه کمتازیا افزار نرم در

 صدا ضبط

 هیچکدام

 رکورد یک ایجاد

 فیلم یک از کپی

126 

 است؟ شده اضافه جدیدی امکانات چه شاد جدید ویرایش در

 نظرسنجی امکان شدن اضافه

 سازی آزمون قابلیت شدن اضافه

 موارد همه

 تکالیف دریافت و ارسال

127 

 باشند می یادگیری و دهی یاد فرایند اساس و پایه ،............. ........، مجازی آموزش محیط یک در

     وب 

 دوستان 

       تلفن  

  ای رسانه وچند دیداری ابزارهای 
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 کرد ارائه.......  های بسته در باید را سواالت ارزشیابی، برای الکترونیکی درآموزش

 موارد همه

 درس میان

 درس پایان ارزیابی و آزمون

 درس پیش

129 

 است؟ چگونه سواالت ساز آزمون دربات

     تشریحی

 وتشریحی ای گزینه چهار

              ای چهارگزینه الی دو

 ای چهارگزینه

131 

 است؟ تر مناسب انتقال های جلوهاز یک ،کدامباالتر های پایه در تدریس دیگر بخش به بخشی از انتقال و جابجایی برای درکمتازیا
FOLD 

GLOW 
TLIP 

FADE 

 ؟ چیست شاد برنامه در ارائه جهت محتوا تولید برای  power point افزار نرم  انتخاب دلیل 131

 گزینه هرسه
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 آن با کار بودن آسان

 دارد وجود افزار نرم این در باال به 2110 ورژن در Screen recording امکان

 است هشد تولید برنامه این قالب در دبیران توسط محتواهایی قبالً

132 

 کدامند؟ شود، می تولید Captivate افزار نرم Record new project قسمت از که مهمی پروژه دو

 سازی شبیه - الکترونیکی های آزمون

 صفحه کل از برداری فیلم - الکترونیکی های آزمون

 تصویربرداری - افزاری نرم سازی شبیه

 صفحه کل از تصویربرداری - نمایش صفحه از برداری فیلم

133 

 شوند؟ می تولید Record new project افزار نرم با که مهمی پروژه دو

 صفحه کل از برداری فیلم-الکترونیکی های آزمون

 صفحه کل از تصویربرداری-نمایش صفحه از برداری فیلم

 تصویربرداری-افزاری نرم سازی شبیه

 سازی شبیه-الکترونیکی های آزمون

134 

 است؟ چقدر سناد اطالعات بروزرسانی جهت نیاز مورد زمان

 هفته یک

 ساعت 24 حداقل
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 نیست نیاز زیادی زمان

 ساعت 22 حداقل

135 

 کدام به مربوط اهداف از کامل، دانش و اطالعات مدیریت و آسان بخش اثر گیری اندازه  کنترل، و انعطاف قابل بسیار ساختاری

 است؟ آموزش یا ارزشیابی روش

 بیترکی ارزشیابی

 تدریجی یابیارزش

 ترکیبی آموزش

 تدریجی آموزش

136 

 .است..............................  شامل سنتی سواد

    دادن ،گوش نوشتن

   خواندن

 مورد هرسه

 کردن صحبت

137 
 شود؟ می مشخص گزینه کدام با Captivate در کردنی وصل های سؤال

True/False 
Matching 

https://t.me/joinchat/QtzmfE21Okhg-e02wDXbMw


 

 

wDXbMw20e-Okhg02https://t.me/joinchat/QtzmfE 

 

 

Fill-in-the-blank 
Short Answer 

138 

 است؟ ارزشیابی انبندیزم روش کدام به مربوط  خالی جای نمودن پر صورت به سواالت

    درس پایان ارزیابی و درس پیش عنوان به

   درس میان سواالت و  درس پیش عنوان به

  درس پایان آزمون و  درس میان سواالت عنوان به

 درس پایان ارزیابی و آزمون عنوان به

139 

 .باشد می........................  شامل زمان هم غیر آموزشی های سیستم

         کامپیوتری های برنامه ، آموزشی cd از استفاده 

 ب و الف 

 ویدئویی ضبط از استفاده 

 تلفن 

141 

 است … عبارت مخفف شاد

 درسی اطالعات شبکه

 اطالعات ملی شبکه

 محور آموز دانش شبکه
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 آموزان دانش شیآموز شبکه

141 

 است؟ وابسته سامانه کدام به بندی کالس برای شاد شبکه

 همگام
ltms 
 سناد

 دانا

142 

 دهد؟ می سرویس کسانی چه به شاد شبکه

 مدیران

 آموزان دانش

 موارد همه

 معلمان

143 

 است؟ متصل وپرورش آموزش سامانه کدام به آموزان دانش بندی کالس شادبرای شبکه

 سناد مانهسا

 دانا سامانه

 LTMS سامانه

 ابالغ سامانه
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 اشد؟ب داشته مطابقت سامانه کدام در همراه تلفن شماره با باید شاد شبکه در همراه تلفن شماره

 همگام

 پرسنلی

 مالی

 سناد

145 

 باشد؟ داشته مطابقت سامانه کدام در کاربر شماره با باید شود می خواسته شاد افزار نرم در که همراه تلفن شماره

 سناد

 مالی

 همگام

 پرسنلی

146 

 است؟ پذیر امکان طریق کدام به درس کالس گروه در آموزان دانش عضویت

  موارد همه

 شاد هویت حرازا سیستم طریق از

 گروه لینک طریق از

 دبیر توسط عضو افزودن طریق از
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 کند؟ می آموز دانش به کمکی چه شاد در بارگذاری هنگام فایل یک به دادن عنوان

 مجدد های بارگذاری هنگام نام تغییر

 صورت در عنوان تغییر عدم موضوع و مطلب تر راحت جستجوی

 موارد همه

 فایل ایمحتو و موضوع از آگاهی

148 

 شود؟ می اضافه Time Line به قسمت کدام در ایم ساخته Camtasia افزار نرم با که هایی محتوا و تصویر صدا، و فیلم
 Annotatoin   
 Media bin       

Transition      
Library 

149 

   دهد؟ انجام کاری چه باید کند اضافه کالس به را معلم بخواهد مدیر اینکه از قبل

 کند اضافه مدیر کاربری نام در را معلم اسم باید منطقه

 کند ذخیره خود همراه تلفن در را معلم همراه تلفن شماره باید

 کند ارسال مدیر به پیام یک باید معلم

 کند ارسال معلم شماره به پیامک یک باید

 چیست؟  Snipping Tool برنامه کاربرد 151

 فیلم اجرای

https://t.me/joinchat/QtzmfE21Okhg-e02wDXbMw


 

 

wDXbMw20e-Okhg02https://t.me/joinchat/QtzmfE 

 

 

 موارد همه

 صدا ضبط

 دسکتاپ صفحه از برداری یرتصو

151 

 چیست؟ کمتازیا افزار نرم در  ZOOM-N-PAN گزینه کاربرد

 شکل رسم و زوم

 کردن زوم

 صفحه کردن برش 

 کردن زوم و برش

152 

 است؟ کدام   HandBrake افزار نرم کاربرد

 نویسی فرمول

               سازی فشرده

                      اطالعاتی بانک

 تصویر شویرای

153 

 باشد؟ دسترسی قابل همه برای تواند می چطور شاد در شده ایجاد کانال

 هیچکدام 

 توسط شده ایجاد باشدکانال گروه بصورت کانال اگر
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 شوند ادمین اعضا ی همه اگر

 پسورد تعیین با

154 

 . کنند می ایجاد.....................  ارتباط یک واقع در ها کانال

 سویه یک

 یتعامل

 گسترده

 دوسویه

155 

 آورد؟ می فراهم را تاریخ انتخاب امکان آزمون کدام
 multiple choice grid                 
 Date          
 paragraph 
 Linear scale 

156 

 آورد؟ می فراهم را سوال یک برای متغیر چند ایجاد امکان آزمون کدام

 paragraph 
 short answer                             
 multiple choice grid              
 Linear scale 
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 نیست؟ صحیح جمله کدام

 .است فرم تنظیمات به دسترسی جهت که دارد قرار دندهچرخ آیکون نمایشپیش دکمه راست سمت در

 اضافه فرم به ای افزونه اگر حتی. شود می دیده صفحه باالی در است پازل از ایقطعه شبیه که افزونه به مربوط گزینه همواره

 باشد نشده

 شود می ذخیره درایو گوگل در شده ایجاد فرم

 .است فرم قالب یا رنگ دادن تغییر برای سریعی روش گزینه این. شودمی دیده نقاشی پالت شبیه دکمه صفحه، باالی قسمت 

158 

 ؟باشد نمی صحیح Mobizen افزار نرم امکانات مورد در عبارت کدام

 ج و ب گزینه

 ضبط شده ویرایش فیلم عدم

 فایل سازی فشرده عدم

 صدا بدون برداری فیلم امکان

159 

 نماید؟ می بیان درستی به را الکترونیکی آموزش مدل اصلی اجزای گزینه کدام

WBT- همزمان غیر و همزمان آموزش – Broadcasting-  ارزشیابی 

WBT- Broadcasting – ارزشیابی  -محتوا 

TWB- ارزشبابی-محتوی –همزمان غیر و همزمان آموزش-   

WBT- همزمان غیر و همزمان آموزش – Broadcasting -  خودارزیابی 
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 نیست؟ الکترونیکی آموزش مدل اجزای از گزینه کدام

 ( Evaluation)ارزشیابی

 ( Content)محتوی

  رسانه
WBT 

161 

 است؟ Captivate اریافز نرم سازی شبیه های قابلیت از گزینه کدام

 نمایش صفحه کل از تصویربرداری

 ب و الف های گزینه

 نمایش صفحه رویدادهای از برداری فیلم

 گفتار به متن تبدیل

162 

 .نیست پادکست مزایای از گزینه کدام

 فراگیران و معلم بین فیزیکی فاصله حذف

 درصدی 01 از بیش یادگیری

 تدریس ساعت و زمانی محدودیت حذف

 مطالب انتقال در باال سرعت
 نیست؟ شاد در شده تعریف های نقش از گزینه کدام 163
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 آموز دانش اولیای

 معلم

 آموز دانش

 مدیر

164 

 باشد؟ می ترکیبی روش به ارزشیابی مزایای بیانگر گزینه کدام

  گیرد می صورت سهولت به بخش اثر گیری اندازه

 موارد همه

  است پذیر امکان کامل بصورت اطالعات و دانش مدیریت

 باشد می کنترل و انعطاف قابل بسیار آموزشی ساختار

165 

 نیست؟ out putخروجی منوی جز گزینه کدام

Ftp 
Region 

Email 
 None 

166 

  ؟ نیست گروه مدیریت بخش در گزینه کدام

 عضو افزودن

  سیاه لیست
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  مدیران

 اطالعات

167 

 گیرد قرار نظر مد باید شاد برنامه رسمی محتوای در ارائه منظور به فیلم تهیه در گزینه کدام

 باشد داشته باالیی بسیار وضوح باید فیلم کیفیت

 باشد دقیقه 25 الی 31 بین است بهتر فیلم زمان مدت

 است صحیح گزینه سه هر

 باشد مگابایت 31 الی 25  است بهتر فیلم حجم

168 

 ندارد؟ وجود شاد چت قسمت در گزینه کدام

 پیام کردن رنگی

 پیام حذف

 دیگران به پیام ارسال

 پیام به پاسخ

169 

 نیست؟ صحیح شاد در نظرسنجی مورد در گزینه کدام

 است شده اضافه آزمون حالت و ای گزینه چند ناشناس، صورت به رای امکانات جدید ویرایش در

 ردندا وجود آن کردن عوض و رای گرفتن پس امکان آموز، دانش توسط رای اعالم از بعد

 داد قرار اشتراک با دیگر گروههای در را نظرسنجی توان می
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 کرد اضافه توان می را گزینه 11 تا حداکثر ها نظرسنجی در

171 

 باشد؟ نمی شاد اپلیکیشن تکلیف بات در تکلیف افزودن جزو زیر گزینه کدام

 آموزان دانش به تکلیف ارسال

 تکلیف نمره 

  دبیر/  معلم خانوادگی نام و نام 

 تکلیف عنوان

171 

 نیست؟ صحیح گزینه کدام

caption راهنما های متن نوشتن برای 

Zoom area متحرک عالیم درج 

text animation انیمیشن با همراه متن ایجاد 

image تصویر درج 

172 

 است؟ نادرست گزینه کدام

 ج و ب موارد

 است کافی شده ثبت سناد در که همراه شماره فقط شاد برنامه به معلم به ورود برای

 است کافی والدین یا خود همراه شماره شاد برنامه به آموز دانش ورود برای

 است الزامی همراه شماره و ملی کد شاد برنامه به معلم ورود برای
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173 

 نیست؟ الزم شاد نصب در مورد کدام

 آموز دانش موبایل شماره

 آموز دانش ملی کد

 هویت احراز عمل

 آموز دانش پدر نام

174 

 دارد؟ کاربرد مونیتور ی صحنه از برداری عکس ی زمینه در افزار نرم کدام
SnagIt               

WinRAR          
Power point 

Nitro 

175 

 رود؟ می کار به خطوط و هندسی اشکال رسم برای نوار کدام
Standard 

 Drawing  
Status bar  
Scroll bar 

176 

 باشد؟ می پرورش و آموزش بحث مورد  سائلم از ارزشیابی نوع کدام

  پایانی ارزشیابی

 تدریجی ارزشیابی
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 موارد همه

 کلی ارزشیابی

177 

 باشد؟ نمی Bandicam برنامه های قابلیت از یک کدام

 .کرد اضافه شده ضبط فیلم به را نویس زیر و الگو توان می و کند می پشتیبانی فارسی زبان از برنامه این

 .شوند می ذخیره MP2 و AVI فرمت در شده ضبط های فیلم

 .باشد می محتواها سایر و شده ضبط محتواهای تدوین برای استودیوکامل، یک دارای

 دسکتاپ صفحه از فیلم و عکس گرفتن

178 

 باشد؟ نمی کالس مدیر های توانایی از زیر های گزینه از یک کدام

     گروه اطالعات تغییر

      جدید مدیر افزودن

 مالکیت لغو و کالس کل فحذ

 پیام حذف

179 

 باشد؟ می آموزشی محتوای آسان و ساده تولید های روش از زیر موارد از یک کدام

 .هوشمند همراه تلفن صفحه از تصویر و صدا ذخیره برای Az Screen Recorder مانند برداری تصویر افزارهای نرم از استفاد

 موارد ی همه

 آموزان دانش به آن ارایه و پاورپوینت اسالیدهای ویر صداگذاری

https://t.me/joinchat/QtzmfE21Okhg-e02wDXbMw


 

 

wDXbMw20e-Okhg02https://t.me/joinchat/QtzmfE 

 

 

 آموزشی محتواهای تدوین و صداگذاری و کامپیوتر صفحه از برداری تصویر برای Camtasia افزار نرم از استفاده

181 

 دهد؟می را ها گزینه فهرست یک از گزینه چند انتخاب امکان با سوالی ،google Form در زیر موارد از یک کدام

 (Paragraph) پاراگراف

 (Dropdown) بازشدنی کادر

 (Multiple Choice) ایچندگزینه

 (Checkboxes) باکسچک 

181 

 است؟  فردی میان تواناییهای تقویت با مرتبط تعامالت  های ویژگی از یک کدام

 نقادانه مباحث در شرکت

 افزاری نرم آموزش های محیط کردن تر عاطفی

 آموزش مطالب کردن انگیزشی

 نگری درون و تامل به ترغیب

182 

 نیست؟ الکترونیکی آموزش بوم زیست چارچوب ذینفعان جزو یک کدام

 مدرسه

 آموز دانش

 معلم

 سیما و اصد
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 .نیست الکترونیکی آموزش در مطالب ارائه های روش یک کدام

 تلفیقی روش از استفاده

  خط بر گویی تک

   الکترونیکی های بازی و سازی شبیه

 همزمان غیر و همزمان خط بر های نشست یا همایش

184 

 ؟ نیست اندروید ساز شبیه یک کدام
gamelook 

memu 
xodo 

bluestack 

185 

 دارد؟ ای استفاده چه دعوت لینک بخش در لینک تغییر ی ینهگز

 کالس نام تغییر

 کانال آدرس تعویض

 کالس مدیریت تغییر

 قبلی لینک با آموزان دانش ورود از جلوگیری برای آن فعلی لینک ابطال و لینک تعویض

 است؟ مگابایت چند حداکثر شاد، اپلیکیشن در ارسالی های فایل حجم محدودیت 186

51 
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111 

31 

01 

187 

 است؟ ساعت چند شاد برنامه در اموزان دانش با تعامل و تدریس زمانی محدودیت

 اداری کار ساعت طول در

 مدرسه هفتگی برنامه طبق

  روز در ساعت 4 حداکثر و 0 حداقل

 زمانی محدودیت بدون

188 

 است...........  بر ، الکترونیک آموزش فرایند محوریت

 مدرسان نظارت

 سنتی آموزش

 آموزشی محتوای

 فراگیران

189 

 چیست؟ الکترونیکی آموزش فرآیند محوریت

    فراگیران

   محتوا
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 کامپیوتر

 مدرسان

191 

 ؟باشد می گزینه درشادکدام حضوروغیاب مدیریت بات ورودبه مراحل

 حضوروغیاب کالس،مدیریت من،کانال ی مدرسه ورودبه

              حضوروغیاب من،مدیریت من،کالسهای ی مدرسه ورودبه

   حضوروغیاب موردنظر،مدیریت وکالس مدرسه ی،انتخاب مدرسه ورودبه

 حضوروغیاب کالس،مدیریت گروه من،ورودبه ی مدرسه ورودبه

191 

 یادگیری تواناییهای تقویت و آموزشی نگرش در تغییر های ویژگی از یکی کدام به مربوط "موسیقی و فضایی تجسم کردن مرتبط

 است؟

 مکانی های توانایی تقویت با مرتبط تعامالت  های ویژگی

 است درس ساختار های ویژگی

 هنری اصوات های توانایی تقویت

 است  محتوی تولید و آموزشی اشیا های ویژگی

192 

 چیست؟ الکترونیکی آموزش در اختصاصی و داخلی یکیشناپل از استفاده مزیت

 هیچکدام

 ایرانی آموزاندانش اجتماعی و آموزشی نیازهای با متناسب و امن پویا، جذاب، محیطی آوردن فراهم
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 آموزان دانش برای پرخطر و برانگیز چالش محیطی آوردن فراهم

 آموزان دانش در اجتماعی های آسیب بروز آوردن فراهم

193 

 چیست؟ طرح این در اختصاصی و داخلی اپلیکیشن از استفاده مزیت

 بیشتر سرعت

 موارد همه

 بیشتر امنیت

 آموزان دانش داخلی نیازهای با ببیشتر تطبیق

194 

  است؟ گزینه کدام  short answer  از منظور

 پاسخ کوتاه های سوال

 ساده متن

 پاسخ کوتاه سوال درج

 قبول قابل پاسخ 

195 

 ؟ چیست کامپیوتر در شده ذخیره تصویر و صدا در Bit Rate زا منظور

 گویند می را صفحه در موجود های پیکسل تعداد

 شود می منتقل مشخصی زمان مدت در که است دیتایی حجم

 Bite rate ندارد تصویر کیفیت در کاربردی 
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Bit Rate شود می گفته پخش حال در رسانه در ثانیه هر در شده ذخیره ی داده حجم به. 

196 

 است؟ گزینه کدامSequence از منظور

 کردنی وصل سوالهای

 ساده متن

 پاسخ کوتاه سوالهای

 کنید مرتب

197 

 چیست؟ Camtasia در Title Clip از منظور

 .آید می در نمایش به فیلم معرفی برای اصلی فیلم نمایش از قبل که است تصویری یا متن

 .ودش می گفته فیلم تصاویر مجموعه به

 .رود می کار به ها اسالید باالی متن تعیین برای

 .رود می کار به Camtasia در خروجی فایل نام تعیین برای

198 

 چیست؟ ای مرحله دو تایید از منظور

 کند می تایید بار دو پیام ارسال هنگام در

 .کنید نصب اول از را شاد باید ودش فراموش که صورتی در ، شود می پرسیده شاد برنامه به ورود برای که ای گذرواژه 

 شما از کنید می دریافت پیامک با که تاییدی کد بر عالوه جدید دستگاه در شاد کاربری حساب به ورود هنگام که ای گذرواژه

 شود می خواسته
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199 

 است؟ گزینه کدام Matchingاز منظور

 قبول قابل پاسخ

 تشریحی سواالت

 کردنی وصل سواالت

 اسخپ کوتاه سواالت

211 

 دارد؟ قابلیت کدام به اشاره SnagIt در Effects منوی

 زمان هم خروجی

 ورودی

 ویژه های جلوه

 تصاویر خروجی

211 

 چیست؟ نشانه میشوند داده نمایش معلم یا مدیر برای مدرسه به ورود قسمت در که آموزانی دانش نام

 .است نامشخص آموزان دانش این هویت احراز 

 .اند شده هویت احراز که تندهس آموزانی دانش

 .اند نشده هویت احراز اما هستند آنالین شاد در که آموزانی دانش

 شده انجام معلم یا مدیر توسط قبال آموزان دانش این هویت احراز 
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 است؟ چگونه شاد های کالس در محتوا دادن قرار نحوه

 موارد ی همه

 .مناطق و کل اداره محتواهای کانال از فایل بازارسال

 .درس کالس در اضافی توضیحات با محتوا ارسال سپس و مناطق و کل اداره محتواهای کانال از فایل دانلود

 .گوشی داخلی فضای از معلم توسط شده تهیه محتوای کردن آپلود

213 

 :الکترونی آموزش جدید بوم زیست تعریف از هدف

  آنان بندی طبقه 

  پیرامونی های بوم زیست سایر با الکترونیکی موزشآ بوم زیست بین ما تعامالت تشریح

 موارد همه

 گوناگون الزامات شناسایی برای مشخص چارچوب یافتن

214 

 چیست؟ کانال و گروه در پیام کردن سنجاق از هدف

 پیام کردن لینک

  پیام به مخاطب توجه جلب

 ارسال پیام تفکیک 

 مخاطب به پیام
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 باشد؟ می الکترونیکی آموزش راهکار کدام به مربوط زشیآمو استخر اصطالح تسمیه وجه
LMS 
ECP 

IPTV 
VC 

216 

 بود؟ خواهد صورت چه به ترتیب به کاربران تمامی برای برنامه به ورود

 برنامه به ورود _فعالسازی کد دریافت -تولد تاریخ و همراه شماره کردن وارد -برنامه به ورود

 شاد برنامه به شدن وارد -فعالسازی کد  دریافت-موبایل شماره کردن وارد -برنامه به ورود

 شاد برنامه به ورود -فعالسازی کد دریافت -مدرسه کد کردن وارد -برنامه به ورود

 شاد برنامه به ورود -فعالسازی کد  ادریافت -موبایل شماره -ملی کد کردن وارد -برنامه به ورود

217 

 عهده به روز فنی استانداردهای براساس محتوا تولید دیجیتالی امور انجام و آموزشی یپشتیبان تیم فنی همراهی و آموزش وظیفه

 بود؟ خواهد گروه کدام

  آموزشی معماری گروه

  پروژه مدیریت گروه

 الکترونیکی محتوای تولید گروه

 فنی پشتیبانی گروه
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 .است...  شاد افزار نرم در والدین وظیفه

 نظارت

 هیچکدام

 زندانفر تکالیف حل

 فرزندان به استرس کردن وارد

219 

 است؟ گزینه کدام دهد انجام باید که کاری  اولین نمود انتخاب را خود مدرسه و شد هویت احراز مدیر وقتی

  کند ایجاد را ها کالس

 کند اضافه را آموزان دانش

 هیچکدام

 کند اضافه را معلمان

211 

 است؟ گزینه کدام دهد انجام باید که کاری اولین نمود تخابان را خود مدرسه و شد هویت احراز مدیر وقتی

 کند وصل اینترنت به را خود همراه تلفن

 کند اعالم منطقه اداره به را کالسها لیست

 کند اضافه مدرسه به را آموزان دانش

   کند ایجاد را کالسها
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 ؟ باشند می آموزشی ویدیو نوع کدام شامل انگیزشی ویدیوهای

 کارآموزی ویدیوهای

 توصیفی ویدیوهای

 نمایش صفحه ویدیوهای

 گفتاردرس و سخنرانی ویدیوهای

212 

 است؟ IPTV  راهکار مانند الکترونیکی آموزش راهکار کدام های ویژگی
VC 
 (آموزان دانش آموزشی شبکه)شاد

ECP    
LMS 

213 

 .نیست  شاد بستر در مجازی آموزش هایویژگی

 آنالین صورت به دهی هنمر و امتحان گرفتن امکان

 مکان و زمان هر در استفاده امکان

 درسی مطالب و اطالعات به  آموزان دانش مداوم دسترسی

 فایل گذاری اشتراک به امکان عدم
 ؟ است بشر زندگی در...................... های جنبه از یکی نیز الکترونیکی یادگیری 214
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 دوستان

       منفی

         بنیادین تغییرات

 مثبت

215 

 است؟ کدام ها رسان پیام عمومی های ویژگی از یکی

 وباهردستگاهی هرشخص توسط دیگران های پیام به دسترسی امکان

 درکانال زنده پخش امکان عدم

 محتوا نامحدود ارسال امکان

 کننده وافراددنبال ادمین بین سویه یک ایجادارتباط
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