
 
 کنید. ذخیره آن در را جوابها کلیه و بسازید خود نام به ای پوشه
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 ذخیره و جدید فایل یک ایجاد برای الزم مراحل ،Word افزار نرم ( در Training و Demoترکیبی)  روش از استفاده با

 .دهید قرار نیاز مورد محلهای برای مناسب نشانگر و شوند فارسی پیغامها سپس. آموزش دهید را آن کردن
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 .دهید انجام زیر شکل به را آزمون تنظیمات ابتدا

 های دکمه نمایش -کند  شرکت آزمون در مجدد بتواند قبولی عدم صورت در کاربر-صحیح % پاسخ60 با قبولی نمره - لفا

 سواالت تمام در فارسی به صورت بعدی و بازگشت تایید،

 امتیاز ۵ سوال هر.نمایید ایجاد تصادفی سوال ۴ باشدو زیر سواالت شامل Word و paint طبقه2 با الکترونیکی آزمون-ب

 :باشد ثانیه 1۵ سوال هر به پاسخگویی زمان باشدومدت داشته منفی امتیاز 2 و مثبت

  غلط( ب درست( الف  .کرد استفاده توان نمی . راjpg پسوند با : تصاویرpaint ی طبقه

  paint. نمایید اجرا را..................................... برنامه شروع منوی از اشکال ترسیم برای

 .کنید وصل هم به را زیر های : گزینهwordی  طبقه

Open-new-publish                                                         Ctrl + C - Ctrl + R - Ctrl + N – Ctrl+O 

 docxچیست؟Word افزار نرم فایلهای کردن ذخیره فرمت

 .کنید کلیک هستند نمودار و تصویر کردن اضافه برای که هایی گزینه روی بر زیر تصویر در 

 

 
 

 

 باسمه تعالی

دقیقه 90مدت امتحان  :                             ن     تهرا 5منطقه مدیریت آموزش و پرورش          ینام درس:تولید و محتوای الکترونیک و برنامه ساز  

97/تاریخ امتحان:  /        نرجس                                 هرشته:کامپیوتر                                                       هنرستان فنی و حرفه ای دختران  

 پایه:دهم                                                                        

                              نام و نام خانوادگی:                                                 سواالت دانش آموزان دوره دوم متوسطه       

2تعداد صفحات:                                                              سومنام هنرآموز:کریم پور و فرج زاده                                             پودمان   

 ردیف سواالت عملی بارم



3 

 . باشد داشته وجود آن در زیر موارد تمام که کنید ایجاد 102۴*  768 ابعاد در پروژه یک Captivate افزار نرم در
  الزم تنظیمات و بسازید )...و تصویری و متنی،شفاف(مناسب دکمه نوع با را ها زیرگزینه فلوچارت طبق صفحه این ار

  .انجام دهید

 در
 ظاهر استان این از تصویری اصفهان استان روی ماوس حرکت با بیاورید را ایران نقشه تصویر " ما درباره" صفحه:الف
 .شود ظاهر "است ایران پایتخت اینجا" متن تهران استان ماوس روی حرکت با و شود
 با سپس داده، قرار اشخاص اسامی از متن دو همراه به را معروف اشخاص از عکس 4 " شناسی شخصیت" صفحه در : ب

 کنید.  متصل بهم را آنها Drag and Drop ابزار از استفاده

 . شود تقسیم قسمت 16 به ایران نقشه " پازل بازی" صفحه : درج

 سواالت از درصد 50 به کاربر اگر که نحوی به نمایید ایجاد دلخواه سوال 2 شامل آزمون پیش یک ابتدا کتبی آزمون : براید

  .برود آموزش اسالید به اینصورت غیر در نماید، مشاهده را تصادفی الکترونیکی آزمون داد، سواالت صحیح پاسخ

 .بگذارید زمینه موسیقی یک آموزشی های فیلم جز به پروژه کل : برایه

 

موفق و پیروز باشید                                                        جمع بارم:                                                    3تعداد سواالت :    

بخوانم.بیل گیتسبه نظر من عشق و عالقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است.من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب   

 

 شایستگی نمره نمره مستمر نمره نهایی

 هنرجو

 مرحله کار حداقل نمره

 افزودن اشیای تعاملی و غیرتعاملی به پروژه ـ ایجاد پیش 3   

ـ تنظیمات اشیای تعاملی ـ تنظیمات اشیای  نمایش

 غیرتعاملی

فیلمبرداری از صفحه نمایش به روش نمایشی و ویرایش  1   

 آن

انجام تنظیمات قبل و بعد از آزمون ـ فارسی کردن پیامهای  2   

 آزمون

 ساخت آزمون الکترونیکی 2   

 ساخت آزمون تصادفی 1   

 شایستگی غیر فنی 1   

 

 

 

 

 


