
 

 ********************نمره(1)هرمورد .را انتخاب کنید*گزینه درست ********************* 

 کند؟بیان می را  (Interactivityتعامل)کدام یک از گزینه های زیر مفهوم -1

 .گیرنده و حامل پیام و فرستنده بین واسطالف(   

     . شودمی افزارنرم با کاربر ارتباطکه باعث  ایرسانه چند یک در موجود عناصر کنترل قابلیت ب(  

               افزار نرم اجرای فرایند از تصویری نمای ج(   

 کند.نقشه طراحی یک پروژه که تیم طراح را در تولید یک چند رسانه ای کمک می د(    

در  گزینه کدام توسط «وتصویری متنی بصورت آنها روی بر شده انجام عملیات و بر روی صفحه پروژه عناصر گیریقرار ترتیب»  -2

 گیرد؟اختیار مخاطب قرار می

 تعامل د(                                        ورودی ج(                                    روندنماب(                        سناریوالف(     

 اقدام می نماییم؟ یه طرح و نقشه و شیوه ارائه مطالب به مخاطبته برای،  محصول چند رسانه ای ددر کدام مرحله از تولی -3

 پیش تولید د(                             تولید  چرخه ج(                                              تولید  ب(             پس تولید  الف(  

شود...... گفته می......الحا...طگرفتن عکس و فیلم از صفحه نمایش اصفرایند به  -4  

  Crop د(Preview                      ج(                      Print Screenب(                                   Captureالف( 

 ؟شوداستفاده میاز صفحه نمایش   رفتن عکس و فیلمگحالت ترکیبی برای  snaqit13از کدام گزینه  در محیط نرم افزار -5

 selection          د(image                ج(  video                      ب(                           All-in-one الف(

 کدام گزینه است؟ Snaqitقالب مناسب جهت استفاده در  خروجی های چاپی در نرم افزار  - 6

 Jpg د(Png                      ج(                                    Gifب(                                          Tifالف(   

 شود؟می ایچه استفاده  Proshowدر نوار ابزار برنامه   Add Titleگزینه از -7

      پروژه عنوان کردناضافه  ب(                                                      پروژه سازماندهیالف(   

 تدوین خط در پروژه تصاویر دادن قرار  د(                                           زمینه موسیقی کردن اضافهج(   

 ؟یمکناز کدام بخش استفاده می هاتصاویر یا اسالید ر رویبها جهت اعمال جلوه  proshowاردر نرم افز  -8

        Slide Style      ( د               Slide Listج(                  Transition  ب(   Slide Show              الف(    

     توان انجام داد؟چه عملی را می ProShowدر محیط  ها با دوبار کلیک بر روی اسالید   -9

  Record sound باز شدن پنجره  (د           بستن اسالید ( ج               ویرایش اسالید ( ب              اسالید  باز کردن( الف
 

 کدام گزینه است؟ Proshow Goldدر نرم افزار  DVDقالب اصلی فیلم های  -10

 FLV      د(                          Mpeg-4     ج(                               Mpeg-2  ب(           Mpeg-1              الف( 
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 .شود می گفته................ هم به مرتبط های صحنه از ای مجموعه به   -11 

 Frame Rate (د                          Frame (ج                        Scene (ب                          Movie (الف     

 شود ؟استفاده می swishاز کدام کلید برای  پیش نمایش پروژه در نرم افزار  -12

 F7      د(                               Ctrl+Enter ج(F5                           ب(  Ctrl+F5              الف(     

 .یدنک استفاده ......................ابزار از توانیدمی Swish در تصویر برش برای-13

 Crop(د                     Line(ج                          pen(ب                      Knife (الف   

 .در فریم دلخواه دوبار کلیک کنید جلوه............ایجاد خواهد شد Timelineچنانچه در -14

 Fade      د(                       Move ج(                  zoom  (  ب                           blur  الف(     

 می باشد؟ فعال دکمهدوده حمکدام یک از حالت های دکمه مربوط به  -15

 Up (د                          Over (ج                              Hit (ب                            Down (الف    

 ؟نرم افزار است اجرایی و مستقل از ،swish در نرم افزار کدام یک از قالب های خروجی  -16

 animation   Gif ( د                         Exe( جHtml+swf                       ب(  swf                   الف(    

 ********** نمره( 0.5)هر مورد.کنید مشخص را هر یک ازجمالت زیر بودن نادرست ای درست***********

 ...............  دهدمی تغییر زیاد به مک از را صدا fade out دستگیرهدر پنجره تنظیمات صدای اسالید،  -17

 ...............             انتقال دهیمهمیشه باید ماسک را به باالترین الیه  -18

 ...................شودانجام می Snagitبه وسیله نرم افزار  وییئوید ساخت کلیپ -19

 ..................    ..است ثانیه 3 نمایش فرض پیشید به طور سالهر ا نمایش زمان -20

  ****************نمره(0.5)هر مورد .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید******************

 .اشاره دارد پیام انتقال برای رسانه و حرکت تلفیقبه  عموماً.....................  -21

 .دارد عهده بر را اشیا نمایش و زمان مدیریت وظیفه پویانمایی پروژه تدوین خط عنوان به.................... -22

 ****************نمره(0.5)هر مورد .******* به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید****************

 ؟ دارد نام چه شود می استفاده پروژه یک اشیا سازماندهی برای که مستقلی و مجزا صفحات-23

 

 ؟چیست Swish Maxنرم افزار پسوند ذخیره سازی پرونده های -24
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