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 انیار فرهنگیگروه آزمون 
https://t.me/joinchat/QPmFvUz4oKTw9x4SrSS8PA 

 

 د.یار شوینک باال وارد گروه آزمون یبا لمس ل
 )2ناحیه -(البرزشاد شبکه و مجازي فضاي در تدریس هاي مهارتدوره سواالت 

Kourd & Teacher|genius 
 .است تصویري آموزش هاي شیوه موثرترین از یکی........  1

 ها پادکست 
 کدام هیچ 

 الکترونیک محتوا تولید
 آموزشی هاي فیلم 

 .است مجازي فضاي در تدریس براي آموزگاران اصلی ابزارهاي از یکی. …… 2
 آزمون ساخت

 سازه دست ساخت 
 موارد همه 
 آموزشی فیلم ساخت 

https://t.me/joinchat/QPmFvUz4oKTw9x4SrSS8PA
https://t.me/joinchat/QPmFvUz4oKTw9x4SrSS8PA
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3 include cursor دارد؟ اشاره گزینه کدام به 
    تصویر در نما مکان عالمت وجود 
 تایمر تنظیمات 
    وب از تصویربرداري هنگام پیوندها ثبت 
 شدن ذخیره قبل تصویر نمایش پیش 

 ؟ است گزینه کدام ، میشود خواسته کاربران از شاد شبکه به ورود براي که اطالعاتی اولین 4
 پرسنلی کد 
 همراه تلفن شماره و ملی شماره 

 شناسنامه شماره
 بازیابی کد 

 .کند می سازي شبیه را عملی آزمون نوعی حالت این 5
 training simulation    
 assessment simulation     
 narration     
 full motion 

 آن به موس گر نشانه شدن وارد صورت در تا کرد تصویرایجاد روي بر حساس نقاط میتوان................................... از استفاده با 6
 .شود قرار بر اینترنتی آدرس یک با پیوندي یا و شود ظاهر تصویر ان با تصویریمرتبط یا متن نقاط

 image 
 hots post 
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 Draw 
 Snaglt 

 .ببینیم را کار خروجی از نمایشی پیش توان می ابزار این از استفاده با 7
publish   

 record 
 preview        
 view   

 .کنید منتشرCD روي بر را آن و تولید گروهسنی هر براي را ها آزمون انواع توان می آسانی به توانایی این از استفاده با 8
 Captivate 
 Soft simulation 
 Video capture 
 Effect 

 داد؟ قرار مهري تصویر در توان می گزینه این از استفاده با 9
 watermark    
 trim 
 caption    
 option 

 .ککند تایپ را پاسخ کادري در آموزان دانش تا کرد ایجاد خالی جاهاي با سوالهایی میتوان گزینه این از استفاده با 10
 matching    
 the blankfill in          
 true/false 
 multiple choice 
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 .آید می در منحنی هاي گوشه یا مستطیل یک شکل به تصویربرداري قاب گزینه این انتخاب با 11
 Rouded Rectangle 
 Triangle 
 Polingon 
 Text capture 

 .کرد طراحی  captivate در نظرسنجی سواالت توان می گزینه این انتخاب با 12
 hot spot      
 fill in the blank    
 rating scale     
 matching 

 . بگیریم عکس متفاوت کادرهاي با دلخواه ناحیه از میتوانیم گزینه این انتخاب با 13
 scrolling 
 shaps 
 menu 
 object 

 کرد؟ بازبینی را آزمون توان می دکمه کدام انتخاب با 14
 review area    
 quizreview     
 results       
 ج و ب 

 داد؟ قرار ضلعی چند قاب یک در را تصویر توان می گزینه کدام انتخاب با 15
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 triangle   
 poligon  
 ellips   
 free hand 

 : از عبارتند سازي شبیه پروژه مهم بخشهاي 16
 stsnd alone , flash , folder , project title 
 folder image , area , flash 
 stsnd alone , flash , image , project title 
 publish , flash , folder , project title 

 .شود می استفاده گزینه این از افزاري نرم سنجی نظر انجام براي 17
 question pool 
 Rating scale 
 quiz 
 Hot stop 

 می استفاده…… دکمه از و دهیم می قرار مناسب درمکان................ ناحیه در را زمان نشانگر فیلم از بخشی زدن برش براي 18
 .کنیم

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

 .کنیم می راانتخاب........  گزینهCapture لیست از دارد وجود نمایش صفحه در که هایی متن از برداري تصویر براي 19
 Window 
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 Region 
 object 
 Text capture 

 کنیم؟ می استفاده منو کدام از snagit در خروجی نوع تعیین براي 20
 advanced        
 object       
 input   
 output 

 کنیم؟ می انتخاب را گزینه کدام اي گزینه چند سواالت طراحی براي 21
 multiple choice       
 true/false         
 fill in the blank     
 short answer 

 کرد؟ کلیک باید گزینه کدام روي بر Camtasia برنامه در خروجی تهیه عملیات براي 22
 produce  
 save   
 preview   
 production wizard 

 کنیم؟ می استفاده گزینه کدام از Camtasia در نمایش صفحه از فیلمبرداري براي 23
 import media         
 record voice narration   
 record power       
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 record screen 
                                           است؟ شده طراحی اي زمینه چه در  snagit برنامه 24

   آزمون تولید 
 نمایش صفحه از فیلمبرداري 

       سازي شبیه برنامه ایجاد  
 تبلیغاتی بنرهاي تهیه  

 :متحرك بعدي سه هاي نوشته تولید براي اي برنامه 25
 xara 3d  
 Camtasia 

captivate    
 auto run 

 .است.......  طریق از یادگیري حجم بیشترین 26
 شنیداري 
 بینایی 
 بویایی 
 المسه 

 چیست؟ کست پاد 27
 .است ارسالی فایل معناي به انگلیسی لغت یک کست پاد 
 است الکترونیکی محتواي معناي به Podcast انگلیسی لغت از کست پاد 



 Azmonyar_farhangian@کانال آزمون یار فرهنگیان

8 
 

 .است صوتی فایل همان کست پاد 
 .است مجازي فضاي در که تصویري و صوتی هاي فایل به کست پاد 

 ؟ میشود مشاهده هایی گزینه چه ، غیاب و حضور بات به ورود از پس 28
 درسی ي برنامه افزودن 
 درسی ي برنامه نمایش 
 غیاب و حضور وضعیت 
 موارد ي همه 

 چیست؟ در Camtasia و snagit افزار نرم تفاوت 29
 Camtasia رود می بکار عکسبرداري براي بیشتر. 
 .است بیشتر Camtasia از snagit در شده تهیه فیلمهاي کیفیت 
 .کرد تهیه آزمون انواع توان می Camtasia در 
 snagit رود می بکار فیلمبرداري براي بیشتر. 

 کرد؟ اقدام توان می راهی چه از captivate در پرسشی اسالیدهاي کردن اضافه جهت 30
 question slide منوي زیر slide گزینه insert منوي 
 quiz منوي از question slide گزینه انتخاب 
 control+shift+q ترکیبی کلیدهاي از استفاده 
 موارد همه 

 داد؟ تغییر را اسالید هر هاي برچسب و ها دکمه متن توان می چگونه 31
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    default labels گزینه با 
      quiz preferences گزینه با 
    pass or fail طریق از 
 properties منوي طریق از 

 ؟ دارد وجود شاد سامانه در تکلیف بات در در مواردي چه 32
 تکالیف نمایش - تکالیف افزودن 
  تکالیف افزودن - تکالیف ارزشیابی 
 تکالیف ارزشیابی - تکالیف نمایش 
 درسی برنامه - تکالیف افزودن 

 الکترونیکی پست بحث اتاق ها، جزوه درس، یادداشتهاي ، درس کالسهاي و بود خواهد اینترنت طریق از آموزش روش این در 33
 هستند؟ روش این ویژگیهاي جزء...  و
 وب پایه بر آموزش 
 کامپیوتر بر مبتنی آموزش 

 کرد؟ تهیه تصویر صفحه از بخشهایی یا تمام از میتوان گزینه کدام انتخاب با snagit برنامه در 34
 image capture 
 profiles 
 related task   
 quick lunch 

 کرد؟ تنظیم را تصویر وضوح توان می چگونه snagit برنامه در 35



 Azmonyar_farhangian@کانال آزمون یار فرهنگیان

10 
 

 image scaling    
 caption    
 resolutionimage  
 border 

 گرفت؟ عکس فعال پنجره از توان می گزینه کدام با باشیم داشته باز پنجره چند که صورتی در 36
 window        
 active window   
 region       
 object 

 را موضوع میتواند هایی راه چه از ، کند حل را شاد به معلمان ورود مشکل مشکل نتواند دلیل هر به مدیر که صورتی در 37
 ؟ کند پیگیري

 شاد پشتیبانی کانال 
 02143081 تلفن شماره 
 منطقه فناوري کارشناسی 
 موارد همه 

 ؟ کنید تعیین توانید می را زیر موارد کدام ، شاد در آزمون طراحی در 38
 آزمون تاریخ 
 آزمون زمان 
 آزمون پایان و شروع زمان 
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 موارد ي همه 
 .شوند می تولیدRecord new project افزار نرم با که مهمی پروژه دو 39

 برداري تصویر - افزاري نرم سازي شبیه 
 سازي شبیه – الکترونیکی آزمونهاي 
 صفحه کل از برداري تصویر – نمایش صفحه رویدادهاي از برداري فیلم 
 صفحه کل از برداري فیلم – الکترونیکی آزمونهاي 

 . است............ عبارت مخفف شاد 40
 درسی اطالعات شبکه 
 آموزان دانش آموزشی شبکه 
 اطالعات ملی شبکه 
 محور آموز دانش شبکه 

 .داریم احتیاج آن به الکترونیکی محتواي یا و آموزشی فیلم ساخت براي که است این...........  ساخت اصلی علت 41
 ویدیوکست

 سناریو 
 پادکست 
 درس طرح 

 ؟ دهد انجام کاري چه باید ، کند اضافه کالس به را معلم بخواهد مدیر اینکه از قبل 42
 کند ذخیره خود همراه تلفن در را معلم همراه تلفن شماره باید 



 Azmonyar_farhangian@کانال آزمون یار فرهنگیان

12 
 

 کند ارسال معلم شماره به پیامک یک باید 
 کند ارسال مدیر به پیام یک باید معلم 
 کنند ذخیره خود همراه تلفن در را معلم تلفن شماره آموزان دانش 

 دارد؟ عهده بر را جلوه افزودن و فیلم تهیه ویرایش، تدوین، وظیفه Camtasia برنامه قسمت کدام 43
 Camtasia studio    
 annotation     
 record    
 story board 

 .نیست پادکست مزایاي از گزینه کدام 44
 فراگیران و معلم بین فیزیکی فاصله حذف 
 تدریس ساعت و زمانی محدودیت حذف 
 مطالب انتقال در باال سرعت 
 درصدي 90 از بیش یادگیري 

 نیست؟Out put خروجی منوي جزء گزینه کدام 45
 None 
 Email 
 Ftp 
 Region 

 ؟ نیست صحیح گزینه کدام 46
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 captionراهنما متنهاي نوشتن براي 
 text animationانیمیشن با همراه متن ایجاد 
 imageتصویر درج 
 Zoom areaمتحرك عالئم درج 

 ؟ نیست الکترونیک آموزش هاي مزیت از مورد کدام 47
 است آموزان دانش دست مطالعه سرعت 
 گرفت یاد میتوان زمان هر در 
 یابد می افزایش یادگیري هزینه 
 شود می مشخص تر سریع یادگیري و آموزش نتیجه 

 .است...........  بر ، الکترونیک آموزش فرایند محوریت 48
 سنتی آموزش 
 فراگیران 
 آموزشی محتواي 
 مدرسان نظارت 

 چیست؟ الکترونیکی آموزش فرآیند محوریت 49
   محتوا 
  مدرسان 
    فراگیران 
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 کامپیوتر 
 : از عبارتند ترتیب به ، شاد در ساز آزمون بات به ورود مراحل 50

 آزمون - من نام - من ي مدرسه 
 آزمون - کالس انتخاب - من ي مدرسه 
 آزمون - کالس انتخاب - مدرسه انتخاب 
 آزمون - من ي مدرسه - معلم نام 

 ؟ باشد می گزینه کدام شاد در غیاب و حضور مدیریت بات به ورود مراحل 51
 غیاب و حضور مدیریت - من کالسهاي - من ي مدرسه به ورود 
 وغیاب حضور مدیریت - کالس گروه به ورود - من ي مدرسه به ورود 
 غیاب و حضور مدیریت - کالس و مدرسه انتخاب - من مدرسه به ورود 
 غیاب و حضور مدیریت - کالس کانال - من ي مدرسه به ورود 

 چیست؟ الکترونیک آموزش مزیت 52
 .است آموز دانش دست مطالعه سرعت 
 .دارد وجود مکانی هر در یادگیري امکان 
 .یادگیري هزینه کاهش 
 موارد همه 

 . است........  عهده بر ، شاد اپیکیشن به معلمان ورود پیگیري مسئول 53
 مدرسه مدیر 
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 پرورش و آموزش کل مدیر 
 مدرسه معاون 
 منطقه فناوري کارشناس 

 چیست؟ software simulation از ز.منظو 54
 افزاري نرم ساز شبیه 
 حساس نقاط 
 ترسیم ابزار 
 موقت حافظه 

 ؟ چیست fill – in – the – blank از منظور 55
 غلط و صحیح سوالهاي 
 ها چین نقطه کردن پر 
 پاسخ کوتاه سوالهاي 
 ساده متن 

 است؟ سوالی نوع چه matching از منظور 56
      پاسخ کوتاه سوال 
     کردنی پر سوال 
  غلط صحیح سوال 
 کردنی وصل سوال 
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 است؟ گزینه کدامSequence از منظور 57
 ساده متن 
 پاسخ کوتاه سوالهاي 
 کنید مرتب 
 کردنی وصل سوالهاي 

 ؟ است گزینه کدامshort answer از منظور 58
 پاسخ کوتاه سوال درج 
 پاسخ کوتاه سوالهاي 
 قبول قابل پاسخ 
 ساده متن 

 چیست؟word blank از منظور 59
 پاسخ کوتاه سوالهاي

  لغات بانک 
 تصویر در نقاط یافتن

 ساده متن 
 گیرد؟ می صورت قسمت کدام در کارنامه اسالید ویرایش 60

 Defult lables 
 Quiz 
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 Custom 
 Scoring Result Lable 

 است.......  حدود بینایی حس طریق از یادگیري 61
 درصد 13

 درصد 80 
 درصد 75

 درصد 90  
 


