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 نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

 طراح : حسن قنبری                سازی کلیپ و برداری تصویر نویسی، سناریو شایستگی:  سومواحد یادگیری 

 dahcomputer@برای دریافت نمونه سوال، ویدیوهای آموزشی و... به کانال تلگرام دهم کامپیوتر بپوندید: 

1 
 به هر یک از اشیاء متن، تصویر و پویا نمایی ............... می گوییم.

 Interactivityد(            Media Elementsج(              Multi Mediaب(                 Mediaالف( 

2 
 به واسط بین فرستنده و گیرنده که حامل پیام است ........... می گوییم.

 د( تعامل  چند رسانه ای               ج( عناصر رسانه ای               ب(       الف( رسانه             

3 
 کدام گزینه رسانه نمی باشد؟

 د( روزنامهج( فیلم                           ب( تلویزیون                         الف( رادیو               

4 
 می گویند؟به رسانه ای که در شکل گیری آن از انواع مختلف عناصر رسانه ای استفاده می شود چه 

 Interactivityد(            Media Elementsج(              Multi Mediaب(                 Mediaالف( 

5 
 مهم ترین تفاوت یک نشریه الکترونیکی چند رسانه ای با یک نشریه کاغذی چیست؟

 پایین د( قیمت                 باال کیفیتج(                 و متن زیبا ب( تصویر             و چند رسانه بودن تعامل( الف

6 
 به صفحه شروع نرم افزار که معموال برای نمایش عنوان، ایجاد جذابیت و معرفی محصول ساخته می شود چه می گویند؟

 Multi Media د(              Flow Chartج(             Scenarioب(                  Introالف( 

7 

ژه، ترتیب قرارگیری آنها بر روی صفحه و عملیات انجام شده بر روی آنها مشخص می توسط ......... عناصر موجود در یک پرو

 شود.

 Multi Media د(              Flow Chartج(             Scenarioب(                  Introالف( 

8 
 نمی باشد؟ یک چند رسانه ای کدام گزینه از دکمه های فرعی

 د( سایت های مرتبط( مشاهیر ایران                     الف( درباره ما               ب( خروج                      ج

9 
 عکس و فیلم از صفحه نمایش اصطالحا ........... گفته می شود. به گرفتن

 Captivateد(                     Camtasiaج(                 Capture ب(              Snagitالف( 



10 

باید بر روی چه  Image Resolutionبرای عکس های مورد استفاده در نرم افزارهای چند رسانه ای  Snagitدر نرم افزار 

 مقداری تنظیم شود؟

 600د(                           60ج(                      960ب(                      96الف( 

11 
 می شود؟کدام نرم افزار برای ساخت کلیپ استفاده 

 Norton Ghost د(                WinRARج(                   ProShowب(             Snagitالف( 

12 
 است؟ Wide Screenفحه نمایش های در صنسبت تصویری مقدار درست کدام گزینه 

 16:9د(                      8:6ج(                          12:8ب(                   4:3الف( 

13 
 از کدام گزینه استفاده می شود؟ ProShowبرای اعمال جلوه به هر اسالید در نرم افزار 

  Captionsد(         Slide Soundج(          Slide Settingsب(             Slide Styleالف( 

14 
 مقدار زمان پیش فرض نمایش جلوه گذار اسالید چقدر است؟

 ثانیه 4د(                     ثانیه 3ج(                   ثانیه 2ب(        ثانیه          1الف( 

15 
 است؟ Flashکدام قالب ویدیویی مربوط به نرم افزار 

 Mpeg-2د(                       AVIج(                   Mpeg-4ب(                FLV( الف

 dahcomputer@منتظر شما هستیم :  

 


