
 نام و نام خانوادگی:

 (94417552)طراح سوال:زهره امینی

 شهرستان دهاقان-آموزش و پرورش استان اصفهان

 هنرستان فنی و حرفه ای زینب کبری)س(

 تولیذ محتوای الکترونیک و برنامه سازینام آزمون: 

 )کپتیویت(

 .رسیذ نخواهذ هرگس لحظه آن که دیذ خواهی ،باش داشته ایمان خذا به شکست لحظه تا

  . پَضِ ای تِ ًام خَد تساصیذ ٍ کلیِ جَاتْا سا دس آى رخیشُ کٌیذ

 ًوشُ 1.آهَصش دّیذ سا  paintًشم افضاس دس  تشای تشسین یک دایشُهشاحل الصم  Demoتا استفادُ اص سٍش -1

 

 

 

 

 

آهَصش  رخیشُ کشدى آى ساٍ  ایجاد یک فایل جذیذتشای هشاحل الصم ،  Wordدس ًشم افضاس  (Demo ٍ Trainingتشکیثی) تا استفادُ اص سٍش-2

 ًوشُ 2 سپس پیغاهْا فاسسی ضًَذ ٍ ًطاًگش هٌاسة تشای هحلْای هَسد ًیاص قشاس دّیذ.دّیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوش5.5ُ.تاضذ play , close , muteی صفحِ ٍداسای دکوِ ّای تاالًَاس کٌتشلی دس 

 *****ًوش5.5ُ.پیص آصهَى( ًوایص دادُ ًطَد-عولی-آصهًَْا)کتثیدس کلیِ ی ًَاس کٌتشلی  *****

 ًوش1.5ُتٌظیوات آصهَى سا تِ ضکل صیش اًجام دّیذ: اتتذا-3

تاصگطت ٍ تعذی تِ ، ًوایص دکوِ ّای تاییذ -تتَاًذ هجذد دس آصهَى ضشکت کٌذ قثَلیعذم  کاستش دسصَست-%پاسخ صحیح65ًوشُ قثَلی تا 

 تصَست فاسسی دس توام سَاال

 اهتیاص هٌفی2هثثت ٍاهتیاص 5ّشسَال(ًوش2.5ُ)ایجاد ًواییذ.تصادفی سَال 4تاضذٍ ضاهل سَاالت صیش paintٍwordطثق2ِتا آصهَى الکتشًٍیکی +

  :ثاًیِ تاضذ15ٍهذت صهاى پاسخگَیی تِ ّش سَال داضتِ تاضذ

 الف(دسست ب( غلط سا ًوی تَاى استفادُ کشد. JPG.تصاٍیش تا پسًَذ :paintطثقِ ی -

 paint.        ًواییذ اجشا سا ....................تشًاهِ ضشٍع هٌَی اص تشسین اضکال تشای

 Open-new-publish                              Ctrl+C-Ctrl+R-Ctrl+N-Ctrl+Oگضیٌِ ّای صیش سا تِ ّن ٍصل کٌیذ.: word طثقِ ی- 

 docx چیست؟Wordفشهت رخیشُ کشدى فایلْای ًشم افضاس 

 ّستٌذ کلیک کٌیذ. اضافِ کشدى تصَیش ٍ ًوَداسدس تصَیش صیش تش سٍی گضیٌِ ّایی کِ تشای 

 ًوش5.5ُ .کٌیذ هخفی کاسًاهِ سا اصتعذاد کل سَاالت هتغیش  کاسًاهِ تٌظیوات اص استفادُ تا



اسالیذ اٍل عٌَاى سَال ٍ دس اسالیذ کٌذ. دس ایجادی فایل جذیذ ایجاد کٌیذ ٍ اص کاستش تخَاّیذ کِ Word یک آصهَى عولی تشای ًشم افضاس-4

 ًوش2ُ   (.ًوشُ کن ضَد1تا کلیک ًادسست-ًوشُ اضافِ ضَد2ًوشُ کاستش ًوایص دادُ ضَد.)تا کلیک دسست آخش

 themتا  یک خشٍجی )فْشست هحتَیات(TOCتا استفادُ اص سٍش گشفتِ ٍ سپس swf.اص فایلْای ایجاد ضذُ دس هشاحل قثل یک خشٍجی-5

هذت صهاى ًوایص ّش اسالیذ دس -اهکاى جاتجایی تیي اسالیذّا ًثاضذ ٍ اسالیذّا طثق صهاى تٌذی پخص ضًَذ کِ:( ًوش1ُ)ایجاد کٌیذ هٌاسة

 ًوش1ُ اسالیذ ًوایص دادُ ضَد. کٌاس عٌَاى آى

 ًوش5.5ُ: اضذت داضتِ ٍجَد آى دس صیش هَاسد توام کِ کٌیذ ایجاد 1524*768 اتعاد دس پشٍطُ یکCaptivateافضاس ًشم دس-6

                                        ًوش1ُ .ضًَذ ظاّش صفحِ سٍیٍسٍدی  جلَُ تا اصهتي پس ثاًیِ 2 ٍتصَیشیتاکیذی  جلَُ  تا  ثاًیِ 2 تِ هذت هتٌی :(intro)اٍلدساسالیذ 

 اص ٍسٍد، کلوِ اضتثاُ ٍسٍد تاس2 دسصَست ٍ ضَیذ تشًاهِ ٍاسد عثَس کلوِ صحیح ٍسٍد دسصَست کِ(123)دّیذ قشاس عثَسی کلوِدس اسالیذ دٍم 

 ًوش1ُ.  ضَد خاسج تشًاهِ

 تٌظیوات الصم سا اًجام ٍ تساصیذ (ٍ... هٌاسة)هتٌی،ضفاف ٍ تصَیشیدکوِ  عًَاست صیشگضیٌِ ّا سا تا چدس ایي صفحِ طثق فلَ :اسالیذ سَم 

 ًوش1.5ُدّیذ.

 
 هاٍس حشکت تا ٍ ضَد ظاّش استاى ایي اص تصَیشی اصفْاى استاى سٍی هاٍس حشکت تا تیاٍسیذ سا ایشاى ًقطِ تصَیش "دستاسُ ها "صفحِ  :دس1-6

 ًوش1ُ .ضَد ظاّش "است ایشاى پایتخت ایٌجا" هتي تْشاى استاى سٍی

 Drag اتضاس اص استفادُ تا ، سپسدادُ قشاس اضخاظ اساهی اص هتي دٍ ّوشاُ تِ سا هعشٍف اضخاظ اص عکس4" ضٌاسی  خصیتض"دس صفحِ :2-6

and Drop ًوش1ُ .کٌیذ هتصل تْن سا آًْا 

 ًوش5.5ُقسوت تقسین ضَد.  16ًقطِ ایشاى تِ  " تاصی پاصل"دس صفحِ :3-6

دسصذ اص سَاالت پاسخ صحیح داد، 55سَال دلخَاُ ایجاد ًواییذ تِ ًحَی کِ اگش کاستش ت2ِیک پیص آصهَى ضاهل  اتتذا تشای آصهَى کتثی:4-6

 ًوشُ 1. تِ اسالیذ آهَصش تشٍدسَاالت آصهَى الکتشًٍیکی تصادفی سا هطاّذُ ًوایذ، دس غیش ایٌصَست 

 ًوش5.5ُ. تشای کل پشٍطُ تِ جض فیلن ّای آهَصضی  یک هَسیقی صهیٌِ تگزاسیذ :5-6

 ًوش5.5ُتا ّش تاس رخیشُ کشدى پشٍطُ یک ًسخِ پطتیثاى تشای آى تا ًام پشٍطُ ٍ دس کٌاس پشٍطُ رخیشُ ضَد.:7-6

 ًوش5.5ٍُآیکي دلخَاُ تا ًام خاًَادگی خَد رخیشُ ًواییذ. EXEدساًتْاآًشا تاپسًَذ :8-6
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 خروج
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 بازی پازل

 شخصیت شناسی

 آزمون

 آزمون کتبی
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 Word2016آموزش 

 آموزش نصب چاپگر

 "باشیذ.پیروزوسربلنذ "


