
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بسمه تعالی  

 دقیقه 160وقت:   1ناحیه  -آموزش و پرورش استان یزد :نام  

 27/2/96  تاریخ: هنرستان دخترانه نمونه میرجلیلی :نام خانوادگی 

-4و3  واحد یادگیری تولید محتوای الکترونیکی و برنامه سازی نام درس: 

  96-95سال تحصیلی  بخش اول

 
Snagit 

 .دقیقه است 40مدت زمان این قسمت 
عکس بگیرید و بخشهای زیر را در آن ) با استفاده از پیکان ، متن، رنگ و تنظیمات  10از یک پنجره در فضای ویندوز -1

 ذخیره شود( snagitدر زیر پوشه   result) در پوشه  زیبا( مشخص کنید.

  نوار عنوان 

 نوار منو 

 بخش محتویات 

  کلیدclose 

 کلید maximize/restore 

 کلید minimize 

 1زیبایی و تمیزی کار : 0.25وجود هر مورد :  1استفاده درست از ابزارها : 0.5گرفتن عکس: 

 

 

 

تغییر نام یک پوشه به نام و نام خانوادگی خودتان بسازید. در ساخت آن موارد زیر را رعایت یک فیلم آموزشی از نحوه  -2

 ذخیره شود( snagitدر زیر پوشه   result) در پوشه  کنید.

  (نباشدناحیه فیلم برداری شامل بخشی از نوار وظیفه و منوی استارت و بخشی از میز کار باشد)تمام صفحه 

 باشد. حرکت موس در فیلم مشخص 

 .منو ها و دستورات الزم کامال در ناحیه فیلم برداری باشند 

 1.5درستی فیلم برداری :   0.5رعایت هر مورد : 



 

Proshow 
 دقیقه است. 60مدت زمان این قسمت 

یک کلیپ ویدیویی زیبا در مورد تکنولوژی کامپیوتر    proshowموجود در پوشه و موسیقی های با استفاده از تصاویر  -3

ذخیره شود( proshowدر زیر پوشه   result) در پوشه .وارد زیر در آنها رعایت شده باشدبسازیدکه م

  باشد.کل مدت فیل حداکثر یک دقیقه  

  در ابتدای فیلم متنComputer  Technology 

 قرار داشته باشد.

 .تمام اسالید ها جلوه ویژه بخصوصی داشته باشند 

 .گذار اسالید ها جلوه ویژه بخصوصی داشته باشند 

  اسالید در کلیپ وجود داشته باشد. 10حد اقل 

 

  فقط یکی از موسیقی های موجود را برای فیلم خود

 استفاده کنید.

  باشد.صدا در ابتدا و انتها به صورت محو 

 .صدا با فیلم همزمان شوند 

 .فیلم نهایی را تولید کنید 

  پسوند فیلمflv .باشد 

  باال ترین کیفیت موجود را در تولید فیلم استفاده

 کنید.

 1شده :زیبایی و تناسب کلیپ تولید   1بقیه هر مورد: 0.5مورد اول هر کدام :  4

Swish 
 دقیقه است. 60مدت زمان این قسمت 

در زیر پوشه   result) در پوشه  زیبا با سناریوی داده شده بسازید.  motion graphicبا تصاویر داده شده یک   -4

swish – motion graphic )ذخیره شود 

  ها با وزش باد تکرار شوددر کل فیلم حرکت سبزه   از کار نهایی خروجیswf .بگیرید 

 .سناریوی زیر را رعایت کنید 

 1زیبایی و تمیزی کار :  0.25رعایت هر مورد :   swf  :0.5خروجی   1حرکت سبزه : 

 موفق باشید

مدرسه در وسط تصویر با حالت 
محو ظاهر شود

دو دانش آموز از چپ و یکی از 
راست با سرعتهای مختلف به 
.سمت در مدرسه حرکت کنند

در لحظه رسیدن به درب مدرسه 
.دانش آموزان پنهان شوند

به »در باالی مدرسه متن 
هنرستان نمونه میرجلیلی خوش 

.با جلوه تاییپ ظاهر شود« آمدید

با حرکت ابر روی متن مورد نظر 
متن پاک شده و ابر از سمت دیگر 

.خارج شود

نام خودتان با حالت zoom در
.باالی مدرسه ظاهر شود


