
 

 

 فصل سوم
 

 6و  5واحد یادگیری 

 ایچندرسانه یدتول
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 5واحد یادگیری 

 شایستگی تولید محتوای الکترونیک

 تدریس مقدمات

 الف( مفاهیم کلیدی

 مفاهیم کلیدی

 غیرتعاملی یاءاش یتعامل یاءاش  یکیالکترون یمحتوا

    نمایشپیش

    آماده یتعامل ابزار

  مراحل انجام کار واحد یادگیریب( 
 مراحل انجام کار

 ایجاد پروژه 1

 درج اشیا 2

 فیلمبرداری از صفحه نمایش 3

 ج( تجهیزات الزم 
 افزاریتجهیزات سخت
افزار افزاری برای نصب نرممشخصات سخت

گیگاهرتز 1پردازنده حداقل  •
10و   8.1 سرویس پک یک، 7ویندوز  عاملسیستم •
 گیگابایت فضای دیسک سخت 5 •
شود( گیگایابت پیشنهاد می4)گیگابایت حافظه  2حداقل  •

 افزارینرمالزامات 
 باید در سیستم نصب باشد. حتماً به باال 10نسخه  افزار نرم

 بندی د( بودجه
 د.راستفاده کزیر از نمونه پیشنهادی  توانمی فصل سومبندی برای بودجه
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 تولید چند رسانه ای

 هفته ماه
واحد 

 یادگیری
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی شماره صفحات کارگاه )موضوع(

 
15 5 

مفهوم محتوای الکترونیک و 
و ایجاد پروژه و ها انواع پروژه

ایجاد نسخه پشتیبان و 
 مدیریت اسالید

126 - 116 
ایجاد نسخه  ،ایجاد یک پروژه خالی

پشتیبان و درک مفهوم محتوای 
 الکترونیک

یک نمونه ایجاد کرده و تفاوت بین  پروژه هر نوع از
 .را بیان کندها انواع پروژه

16 5 
 ،تصویر ،اشکال درج متن،
تغییر و متن  ،اشیا ماوس

 خصوصیت آنها
132 - 126 

شی ماوس و  ،تصویر ،اشکال ،درج متن
 تغییر خصوصیت آنها

کلمات انگلیسی تایپ کند بتواند متن فارسی  داخل
 .و از اشکال به عنوان دکمه استفاده کند

17 5 

تصویر راهنما و  ،درج متن 
اشیاء تعاملی مانند 

و ناحیه  
بزرگنمایی و اشیاء آموزشی 
 تعاملی مانند بازی حافظه

138 - 132 
متن و تصویر راهنما و سایر  ،ءاز اشیا

 .تعاملی استفاده کندای یاش

کرده   تعاملی آماده ءاشیا توسط  فرهنگ لغتیک 
ابزار    باو  کنداستفاده  از آن  در داخل پروژهو 

 .دو گروه را به هم وصل کند 

18 

5 
ی هاروشانواع   بتواند 

 فیلمبرداری را انجام دهد
144 - 138 

یا صفحه نمایش به افزار بتواند از نرم
صورت نمایشی و تعاملی فیلمبرداری 

 .کند

را ویرایش  فیلم تهیه شده به روش 
کرده و قسمتی از فیلم را برش زده و فیلم را به دو 
قسمت تقسیم کرده  و بین دو قسمت یک متن 

 .درج کند

6 
با مفهوم آزمون الکترونیکی 

 .آشنا شود سؤاالتو انواع 
148-145 

 الکترونیکی را درک کند.مفهوم آزمون 

 را ایجاد کند.ای های چهارگزینهنزموآ

برای یک مبحث از دروس عمومی آزمون 
 ای تولید کند.چهارگزینه

 
 148 - 153 سؤاالتطراحی انواع  6 19

های صحیح و غلط و جای خالی را آزمون
 .ایجاد کند

جای  سؤاالتبتواند مشکل دیده شدن متن در 
 خالی را رفع کند

 153 - 157 سؤاالتطراحی انواع  6 20
کردنی و جور کردنی و  کلیک سؤاالت

 .مرتب کردنی را ایجاد کند
کردنی بیشتر از یک ناحیه جواب  کلیک سؤاالتدر 

 .ایجاد کند
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 هفته ماه
واحد 

 یادگیری
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی شماره صفحات کارگاه )موضوع(

21 6 

آزمون آزمون و  تنظیمات
تصادفی و تهیه فهرست 

تولید خروجی و   مطالب، 
نشر پروژه و تنظیم 

164 - 157 

 سؤالایجاد کند و سپس  سؤالبانک 
درج کند و  سؤالتصادفی از این بانک 

نمره قبولی آزمون را تنظیم کند و سایر 
را انجام دهد.برای  سؤاالتتنطیمات 
خاصی فهرست مطالب تهیه های اسالید
 کند

از پروژه در انواع پسوندها خروجی تهیه  
را تنظیم و مخفی  کند و نوار 

 کند.

را طوری تنظیم کند که در پایان نتیجه  آزمون
به کاربر  سؤالجای تایید ه درست یا غلط بودن را ب

د و کند و کارنامه آزمون را فارسی کناعالم 
های قبولی و رد شدن در آزمون را فارسی کند پیغام

بر در به طوری که اگر کارو تنظیمی انجام دهد 
است در آن آزمون رد شد به اسالیدی که آموزش 

برگردد و در آن اسالید با درج دکمه و تنظیم 
کاربر فرصت آزمون دوباره  هبرگشت به آزمون ب

 رمز عبورو  ءبرای پروژه مدت زمان انقضا، دبده
 تعیین کند.
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 تولید چند رسانه ای

 یادگیری: واحد بندیزمان
 سهم زمان اهداف توانمندسازی ردیف

 ساعت 1آن یو اجزا یکالکترون یمفهوم محتوا 1

 ساعت 1 افزارهای موجود در نرموژهرپ شناخت انواع 2

3 
کاربرد شناخت و  یکالکترون یمحتوا یدپروژه تول یک ایجاد
 های متفاوت صفحه پروژه اندازه

 ساعت 3

ساعت 1 وبازیابی آن پروژه  از یباننسخه پشتتهیه  4

 ساعت 3  یداسال یاتو خصوص با  یدهااسال مدیریت 5

 ساعت 11 یاءاش یاتخصوصتغییر مختلف در پروژه و  یاءاش درج 6

7 
 افزار خاصو نرم نمایشاز صفحهبرداری نمایشی و تعاملی فیلم
 یلمفویرایش و 

 ساعت 10

 ساعت 30 مجموع زمان 
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 :روزانه درس طرح

 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 wordافزار برداری از نرمدرس: فیلم کالس: دهم

 برداری کند.پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند فیلم

 زمان فیزیکی هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
طبقة هدف: حیطه عاطفی/ شناختی/ 

 حرکتی -روانی 
 )دقیقه( مدت کار هنرجو کار هنرآموز

ارزشیابی رفتار 
 ورودی

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از 
 10 مشارکت در پاسخگویی و تعامل برداری نشان دادن روش فیلم برداریی فیلمهاروشسازی و انواع شبیه

ضبط یک فیلم تعاملی با استفاده از  ایجاد انگیزه
و دیدن نتیجه  روش 
 اجرا

ضبط  افزار مثل یک فیلم تعاملی از یک نرم
برداری نمایشی و تعاملی هنرجو تفاوت فیلمتا  شود

 را درک کند.

ی مختلف بتواند هاروشبا 
برداری کرده و تفاوت بین این فیلم
 را بیان کند. هاروش

20 

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

 و )دانشی( کلیدی مفاهیم کامل توضیح
 )بینشی( هنرجویان در انگیزه و عالقه ایجاد

برداری از درج کردن تصویر در با سه روش فیلم
به  هاروشبرداری کرده و تفاوت بین فیلم 

ها در اسالید سپسو  داده شودهنرجویان توضیح 
 .شودها به فارسی تبدیل پیغام

هنرجو انواع روش های فیلم برداری 
را تمرین نموده و در صورت مشکل از 

 40 .گیرددوستان خود کمک می

 فعالیت کارگاهی
)تمرین 

 هنرجویان(

 هنرجو باید بتواند با هر سه روش
و تمرینات  هابرداری کارکرده و مثالفیلم

 .عملی در این مورد را انجام دهد

هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به 
صورت گروهی به خواهد بهها میهنرجو داده و از آن

 ها بپردازند.حل آن

های کارگاهی کتاب فعالیتبا توجه به 
های های خود، گزینههنرجویان در گروه
 آموزند.خطا می و دیگر را با آزمون

100 

 هایتفعالارزیابی 
 ارائه تمرین

ی نمایشی و هاروشبرداری به فیلم
 تعاملی و تمرینی

های شود در گروهاز هنرجویان خواسته می
کارگاهی های شده به انجام یکی از فعالیتتعیین

 بپردازند.
های ارزیابی قبل از شروع به کار هنرجویان، مالک

 شود.ها داده میبه آن هاتمرین

های خود سعی هنرجویان در گروه
کنند با نهایت دقت و سرعت با می

ایجاد خالقیت به انجام فعالیت 
 کارگاهی بپردازند.

60 
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4
0  طراحی محتوای الکترونیک

 تولید چند رسانه ای

 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 wordافزار برداری از نرمدرس: فیلم کالس: دهم

 برداری کند.پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند فیلم

 زمان فیزیکی هافعالیت اهداف یادگیری

ارائه نکات 
 تکمیلی

 بندی()جمع

برداری و ی فیلمهاروشبا هنرجو باید 
و تنظیمات  هاروشتفاوت این 

 برداری آشنا شود.فیلم

های با توجه به کلیت فصل، یکی از فعالیت
 .داده شودکارگاهی به هنرجویان شرح 

و پرسش و پاسخ، انجام   گوش دادن 
ریزی های گروهی و برنامهفعالیت

 منظور انجام پژوهشبه
20 

ارزشیابی 
 شایستگی

 پایانی()ارزشیابی 

افزار کاربردی با هنرجو بتواند از یک نرم
 برداری کند.سه روش فیلم

شاخه انفرادی و گروهی انجام  این ارزشیابی در دو
 شود:می

های شود در گروهاز هنرجویان خواسته می
شده به انجام پروژه این بخش از واحد کار تعیین

 بپردازند.
 شود.ای به کار گروهی هنرجویان داده مینمره

صورت انفرادی برگزار آزمون برای هنرجویان به
نمره گروهی در نمره انفرادی افراد  شود.می

است. تأثیرگذار
های ارزیابی پروژه نکته: قبل از شروع به کار، مالک

 شود.می معرفی هابه آن

های خود سعی هنرجویان در گروه
با  شدهزمان تعییندر مدت کنندمی

با ایجاد  و نهایت دقت و سرعت
 خالقیت به حل پروژه بپردازند.

صورت انفرادی هنرجویان به
افزار کاربردی را برداری از نرمفیلم
 .دهندمی منجاا

90 

 تمرین در منزل
 شده()تعیین

های کتاب نصب و هنرجویان یکی از بخش صورت گروهیانجام پروژه آموزشی به
 برداری کنندبا سه روش فیلم را اندازیراه

بندی وظایف کار پروژه بین تقسیم
بندی اعضای گروه و تحویل در زمان

 شدهتعیین
20 

و برنامه  و برنامه   برنامه ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، ابزارهای موردنیاز
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 های پیوست پروندهها و ه( فیلم

 هدف شماره فیلم
و تنظیمرات آن، ایجراد پرروژه در  افرزار آشنایی با نررم

 افزارنرم

 درج اشیای تعاملی و غیرتعاملی

 
های آموزشی، درج اشیای تعراملی بازیدستوردهی به دکمه، ساخت 

 ایحرفه

 های آموزشیبرداری، ساخت فیلمچگونگی فیلم

توانید از مطالب پرونده پیوست ها و مباحث تکمیلی میبرای آشنایی با فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیمطالب و فعالیت» 

 ( ورود به بحث و

 به شکل زیر می باشد.مختلف این واحد یادگیری  هایقسمتارتباط بین 

توانید با داشتن دهد و شما میاین واحد یادگیری را نمایش می کلینقشه نمودار این 

یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی، تدریس خود را به شرکل بهترری مردیریت 

 .کنید

 

 

آشنایی با 
مفهوم 
محتوای 
یالکترونیک

ب آشنایی با نص
و محیط 
نرم افزار 
کپتیویت 

آشنایی با انواع 
پروژه ها و ایجاد 
پروژه در 
کپتیویت

درج اشیاء و 
تغییر 

خصوصیات 
اشیاء

فیلمبرداری 
نمایشی و تعاملی
از صفحه و نرم 

افزار

ویرایش 
فیلم
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ایتولید چند رسانه  

 تدریس

 تولید محتوای الکترونیک

 هاپاسخ به فعالیت

 یردکره در تول ییافزارهراو نرم یرداکرده یدکه تول یکیالکترون یچند نمونه محتوا
توسط  یدصرفاً با یکیالکترون یمحتوا آیا .یسیدرا بنو یدامحتوا از آن استفاده کرده

 شود؟ یدمعلمان تول
بنا به شغل شوند و هرکس نمی یهته انصرفاً توسط معلم یکیالکترون پاسخ: محتواهای

و  یسرتنی صررفاً آموزشر و .کنرد یرهته یکریالکترون یمحتروا تواندیم خود و مطالب
 و ... باشد. الکترونیکی یهنشر یا یکیالکترون یغاتیصورت کاتالوگ تبلبه تواندیم

 
وظیفه هرر یرک را  و در جدول زیر اعضای متخصص گروه تولید محتوای الکترونیکی

 پیشنهاد دهید.
 

 وظیفه عضو گروه ردیف

 مدیر پروژه  1

 یریفلوچارت و روند اجرا یطراح مدیر پروژه، یاصل یفهوظ
از عوامرل  یرکهر  یفوظا یینتع ین،پروژه است. عالوه بر ا

 یرهای مختلف برر عهرده مردگروه یانم یپروژه و هماهنگ
 پروژه است.

 گرافیست  2
زمینره، منوهرا، پرروژه شرامل پس یکیپوسته گراف یطراح
 و ...  نمادهاها، لوگوها، دکمه

 مسئول صدا متخصص صدا  3

4  
و  یکارشناس علم
 یموضوع

 مسئول بررسی صحت محتوا و درستی اطالعات

5  
 یانماییمتخصص پو

 (یماتور)ان

بره های موردنیاز پروژه را بر عهده دارد و یانماییپو یدو تول یهته
و  یرپررروژه در ارتبرراط اسررت و تصرراو یسررتبررا گراف طررور دائررم

 کند.می یهته یهای الزم را از وطرح

 کنندهتهیه  6
 یفرهاسرت. وظ یالتیو تشرک یکننده عمدتاً مرالنقش تهیه

منرابع  یرهبا عوامل پروژه، ته یهماهنگ و گفتگو ی،و یاصل
 موردنیاز پروژه است. یزاتابزارها و تجه ی،مال

فعالیت گروهی 
 117ص 

 کنجکاوی 
 118ص 
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 وظیفه عضو گروه ردیف

7  
 یستتکنولوژ طراح و

 یآموزش

شرده توسرط کارشناسران آوریشده و جمعبررسی یمحتوا
کند با ارائره راهکرار و می یکرده و سع یافترا در یموضوع
 یاسررتفاده در پررروژه طررور یمناسررب، آن را برررا یوهشرر
بر مخاطب داشته  یشتریب یرگذاریسازی کند که تأثآماده
 باشد. 

8  
نویس برنامه

 ایچندرسانه

و  یردگقرار می ی،اچندرسانه یدحلقه تول ینمعموالً در آخر
گرفته و بر اساس  یلرا تحو یریناجزاء تولیدشده توسط سا

 کند.سازی مییکپارچهها را فلوچارت برنامه، آن

 متخصص ویدئو  9
هرای مورداسرتفاده در یلمسرازی فو آماده ینتردو یرایش،و

 پروژه 

 

 ایجاد پروژه – 1کارگاه 

انواع پروژه در -1شکل 

 هاپاسخ به فعالیت

را  یانرهرا یشرده روافرزار نصبنسخه نرم .یدرا اجرا کنافزارنرم
  .یدبخوان
انتخراب و نسرخه را  گزینه  از منوی پاسخ: 

 .خوانیممربوطه را می

فعالیت کارگاهی 
 120ص 
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ایتولید چند رسانه  

 چیست؟ کاربرد دکمه 
 هرا دسترسری بره آنترا  دهردیمنمایش ، ایمکرده کارکه اخیراً  را ییهاپروژهپاسخ: 

  تر باشد.راحت
 

 .یدکن یصفحه پروژه را بررس یهااز اندازه یککاربرد هر  یربا توجه به شکل ز
 

 اندازه دلخواه سفارشی
 های برای دستگاه

 های های ویدیویی دستگاهبرای پروژه

 برای قرار دادن در سرور 

  800600و 480*640 های آمادهاندازه
 

 یست؟چ  هایپرونده سازییرهپسوند ذخ
 

 اد اسالید اصلیایج – 2کارگاه 

عنی تا ه یوجود دارد کبنام  ای اسالید گزینه نمایشپیشهنگام در 
 طبر  از طریر  منروی کنرد.  نمرایشپیشاسالید بعدی را  5

 را افزایش یا کاهش داد: 5توان این عدد می تصویر زیر نشان دهید که

 نمایشپیشتنظیم تعداد اسالیدها برای  -2شکل 

 کنجکاوی
 120ص 

 کنجکاوی
 121ص 

فعالیت کارگاهی 
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امرا براز نسرخه  شرودیمفعرال قابلیرت مرورد نظرر  اینکه بادر تهیه نسخه پشتیبان 

با اولین تغییر  ذخیرهبعد از  د کهشودقت . شده نیست در کنار فایل ذخیره پشتیبان
 گیرد.میقرار  شده ذخیرهو ذخیره تغییرات، نسخه پشتیبان کنار فایل 

نمود تا بره  حذف یلپسوند فا یرا از انتها برای استفاده از نسخه پشتیبان باید 
نرم افزار اجرا شود. یندر ا یمشکل یچشده و بدون ه یلتبد  یلفا

تبدیل نسخه پشتیبان به فایل  -3شکل 

 هاپاسخ به فعالیت

 

 چیست؟ پنلکاربرد این  با توجه به معنی 
بررای تغییرر خصوصریات و  شودانتخاب که و ابزاری  شیءهر  در پاسخ: 

 .شودمی استفاده  قسمتعملکرد از 
 

 پسوند نسخه پشتیبان پروژه چیست؟
 

 ایجاد اسالید الگو -3کارگاه 

از حالرت مره بررای خرروج دکزمینه دلخواه، پسروش ایجاد اسالید الگو را که دارای 
 داده شده است: با تصاویر زیر نشان، استدلخواه متن و اسالید الگو 

را در جردول مقابرل آن  های شکلهنرآموز خود کاربرد هر یک از گزینهبه کمک 
 بنویسید.

یک اسالید حاوی ابزارها و محتویات آماده
 اسالید خالی ایجاد

 و ایجاد آزمون سؤالاسالید 

 سؤالاسالید تنظیم سطح دانش 

 برداری(  فیلم) یسازشبیهتنظیم 

 برداری نمایشیفیلم

 اسررالید را بررر اسرراس اسررالیدهای فایررل
 سازد.یم 
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 اسالید الگو-4شکل 

 تنظیم اسالید الگو -5شکل 

استفاده از اسالید الگو-6شکل 
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 درج متن -4کارگاه 
فارسی را بدون استفاده از  یدتوانمی  افزارنرمبه بعد در  7نسخه از 
 :شودبه چند نکته توجه اما  یسید، بنوینویسفارسیهای افزارنرم
. داده نمری شروددرست نشران ها جمله همچنان، نویسیفارسی پس از فعال کردن •

.شودبسته و دوباره اجرا  افزارنرم ،سازیفعالبعد از الزم است برای رفع مشکل 
جملره ترتیب  دله فارسی، یک کلمه انگلیسی نوشته شووسط جمالزم  باشد  وقتی •

.وجود داردبرای جلوگیری از این مشکل، دو راه  خوردیمبه هم 
نوشته شرود دیگربه زبان ای کلمهالزم است و هر وقت  نوشته را موردنظرجمله  .1

کلمه  ،و بعد فشردهکلید صفحهاز  ، دکمه کلیدصفحهبعد از تغییر زبان 
 را دکمره  ،کلیدصرفحهدوباره بعد از تغییرر زبران ، درج بشود موردنظر
شود.نوشته میادامه جمله  سپسو  هفشرد

آن قسرمت را  ای به زبان دیگر نوشته شرودالزم است کلمهو هر جا  نوشته جمله را  .2
نظرردر زبران  مرورد کلمه() یمتنکادر و در  دادهفاصله  با 

 .شود به جای خالی منتقل  دیگر را نوشته و این کادر متنی
نویس اسرتفاده باید از فارسیبرای نوشتن کلمات فارسی هنگام درج متن متحرک،  •

نویس ماننررد مرروردنظر را در یررک برنامرره فارسرری مررتنیرر  کرره طربرره ایررن  کرررد.
)کرررده و در کررادر مررتن را کپرری آننوشررته و  
این کادر  متن را انتخاب کرده و از قسمت  شود. حال  (

برا  افزار نرم های)فونت کرده نویس را انتخاب افزار فارسیهای نرمفونت
.ه خواهد شدصورت صحیح نشان دادمتن بهشوند( شروع می 

 هاپاسخ به فعالیت

 .یدکن یرا بررس به کمک هنرآموز خود کاربرد ابزار 
خواهید کاربر نام و نام خانوادگی خود و یرا پروژه می پاسخ: فرض کنید در ابتدای

نام کاربری و رمز را وارد کند. برای این کار باید یرک جعبره مرتن ورودی داشرته 
 یکی از اشیاء تعاملی برای واردکردن متن است. باشیم که

زیرر را  هایتروانیم گزینرهمی  قسمتپس از انتخاب جعبه متن، در 
 تغییر دهیم:

صورت هر متنی در این قسمت وارد کنیم به
 شودفرض در خروجی نمایش داده میپیش

در هنگام  کندکاربر وارد می ،متنی که در کادر متن
  .شوداسالید، همان متن نمایش داده می اینبازگشت به 

فعالیت کارگاهی فعالیت کارگاهی 
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  جعبه متننمایش کادر اطراف 
جای حروف در جعبه متن ه باعث نمایش کاراکتر * ب

  .شود )رمز(می

بررسی صحت متن ورودی؛ با انتخاب این گزینه کنار 
دلخواه را وارد  شود تا متنمیدیده جعبه متن کادری 

 ،کندها را دقیقاً وارد که کاربر این متن. درصورتیکند
 کند.می قبول

 

کنیم کرادر زیرر در اطرراف را انتخراب مری وقتی گزینه 
 شود:باز می جعبه متن

 درج  -7شکل 

شرود از ایرن گزینره می که از عالمت + برای اضافه کردن عبارات دلخواه استفاده
 شود.استفاده میبیشتر برای دادن نام کاربری 

 
  نمایش پروژه را بنویسید.بر پیشکلید میان

 شود.استفاده می برای پیش نمایش گرفتن از کل پروژه از پاسخ: 

 درج شکل -5کارگاه 

 فرصرت ثانیره 3انیمیشن و سایر اشیاء غیرتعاملی، فقط تصویر، گاهی هنگام اجرای پروژه، 
از   قسرمتاز انتخاب اشریاء، در پس برای رفع مشکل . شودیمنمایش داده 

 .تنظیم کنید ، زمان نمایش شیء را قسمت 

 کنجکاوی
 127ص 
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 ءشی یشنمابندی زمان -8شکل 

 طراحی اسالید -6کارگاه 

تواند برای ورود اطالعات می ورودی یداسال، استاگر محتوا درباره آزمون الکترونیکی 
 اسرتبهتر  استتوسط کاربر در نظر گرفته شود اما اگر محتوای الکترونیکی آموزشی 

هرر در آن کره  آورده شرودفهرست مطالب  صورتبهدر اسالید اول معرفی محتویات 
.شوند پیوند)لینک(به اسالید محتوای مربوطه  یک از عناوین

 هاپاسخ به فعالیت

 های پنجره ویرایش تصویر را بنویسید.کاربرد هر یک از گزینه
 شرح گزینه

 تعیین روشنایی تصویر

 تعیین وضوح تصویر

 میزان اختالف رنگ

 شفافیت رنگ 

 درجه رنگی 

 اشباع رنگ 

 سفید کردن تصویر و سیاه

 های تصویرمعکوس کردن رنگ
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 ء ماوسدرج دکمه و شی -7کارگاه 

 کنید.انواع دکمه را در جدول زیر مشاهده می

 خصوصیات نوع دکمه

 قسررمتدر  آن فرررضو مررتن پیش ظرراهر گرافیکرری ثررابتی دارد
 .استتغییر قابل در قسمت  

 
توان متن و رنگ داخل و رنرگ خرط دور یمکه شفافی است  دکمه
 .را تغییر داد آن

 
یی کره خودتران هادکمرهتصرویری آمراده یرا  هایتوان از دکمهمی

 .ید استفاده کنیداکردهطراحی 

  قسرمتدر  تروان برا اسرتفاده از قسرمت می بعد از درج دکمه
در جردول زیرر هرا آنو عملکرد   انواعبه  عملیاتی را برای دکمه تعیین کرد.

 :شودتوجه 

 عملکرد Actionنام 
 کند.پروژه ادامه پیدا می
 رود.به اسالید قبلی می

 رود.می بعدی یدبه اسال 
 رود.می ازدید شدهب یداسالآخرین  به

 بازگشت به آزمون
 رفتن به اسالید خاصی

 باز کردن یک فایل یا صفحه وب 
 باز کردن یک پروژه دیگر

 فرستادن ایمیل
 اجرای کدهای جاوا اسکریپت

 های پیشرفتهاجرای اکشن
 پخش صدا 

 نمایش
 مخفی

 فعال کردن
 کردن یرفعالغ

 خروج
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دکمه که باعرث توقرف در یک وجود  توان بامیکنند که آیا  سؤالممکن است هنرجویان 
شود کاری کرد که خودکار به اسرالید بعردی بررود، جرواب می و رفتن به اسالید بعداجرا 
:برداشته شود که باید تیک گزینه است در تصویر زیر  سؤالاین 

 نمایش خودکار اسالیدتنظیم پیش-9شکل 

 هاپاسخ به فعالیت

 

را  یقیموسر یگرریدرج و برا دکمره د یددر اسرال یپخش سرود مل یبرا یادکمه
 .یدمتوقف کن

 
 ویرایش دکمه -10کل ش

فعالیت کارگاهی 
فعالیت کارگاهی 
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 rollover imageو  rollover captionکاربرد اشیاء  -8کارگاه 

 یاءجرزء اشر توانردیوجرود دارد پرس م یسیاکشن نو قابلیت  در

 ،چهارضلعی یجا بهماوس را  گراشاره ناحیه توانمی چنینهم محسوب شود. یتعامل

 (:زیر تصویر طب ) کرد طراحی یچندضلع صورتبه

 در مبدأتنظیم برای ناحیه  -12شکل 

دکمره شرفاف  ،روقامتانسردوم، مانند  یدهای پروژه در اسالاز بخش یکهر  یبرا
 .یدده یوندهای مربوطه پو بر اساس روندنما آنها را به بخش یدکن یطراح

 

 
 هتنظیم شفافیت دکم -11شکل 

فعالیت کارگاهی 
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 :شودچندضلعی می رسمبه شروع طب  تصویر زیرسپس 

 در  یصورت چندضلعمبدأ به یهناح یمتنظ -13شکل 

 
 clickboxو  Rollover درج
ممکن است در موقع اجررا برا شود یک متن راهنما درج  ،ناحیه  در اگر 

بررای رفرع ایرن کردنی، این متن راهنما دیده نشرود  بردن ماوس روی ناحیه 
برای انتقرال الیره  گیرد.قرار  در باالی الیه  باید الیه  مشکل 

 :انجام دهید را این کار به الیه باالتر از قسمت  

 انتقال الیه -14شکل 

 Memory Gameدرج ابزار تعاملی  -10کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت
 کاربرد آن چیست؟  با توجه به معنی

صورت طراحی کرد تا هنرجو بهصورت بازی حافظه توان مطالب درسی را بهمیپاسخ: 
تروان کاربردهرا را یرا در علروم مختلرف می بازی و با جذابیت مطالب را مطالعه کند.

 بگیرد. بهتر این مطالب را یاد صورت بازی حافظه طراحی کرد تا کاربر با این روشبه
 

کنجکاوی 
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 Drag and Dropحرکت اشیا با ابزار  -12 کارگاه

کره اگرر در  شوددقت . شوندینمکامل دیده  طوربه اجراهنگام ها بعضی از پویانمایی
 گزینه  ،آن  قسمتوجود دارد باید از ای این اسالید دکمه

توقرف در اسرالید  بررای از یرک  تروانمی جرای دکمرهه و ب غیرفعالرا 
 .کرداستفاده 

 توقف اسالید -15شکل 

 هاپاسخ به فعالیت
 دهد؟یانجام م یچه عمل  یمدر شکل مقابل تنظ

را بره محرل  هاینرهکرردن گز با  کاربر یوقت یمرا انتخاب کن یهر جهتپاسخ: 
  در همان جهت مرتب شوند. کندیخودش وصل م

 برداری نمایشیفیلم -13کارگاه 

صردای صردای پرروژه )د و الزم اسرت دار صردااسالید خاصی خرودش   کهیدرصورت
 :شود قطع شود طب  تصویر عمل (زمینهپس

 کنجکاوی 
 135ص 
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 تنظیم صدای پروژه -16شکل 

 هاپاسخ به فعالیت

 

کاربرد  یخال یجاها در. دهدیرا نشان م بردارییلمف یندورب یماتتنظ یرشکل ز
 .یسیدرا بنو هاینهاز گز یکهر 

 کند:نمایش به دو حالت زیر فیلم تهیه میاز صفحه
 کنیم ویمصورت سفارشی تنظیم اندازه صفحه را به 

 کند.برداری میتمام صفحه فیلم  

 

 :کندفیلم تهیه می های زیرافزار در اندازهاز یک نرم
افزار چسبیده و از های پنجره نرمبرداری به لبه: محدوده فیلم

 کند.برداری میطور کامل فیلمافزار بهمحیط نرم
افزار وسیله ماوس از محیط نرمبهتوان را میبرداری : محدوده فیلم

 .کردانتخاب 
چسبد و با تغییر اندازه افزار میهای پنجره نرمبرداری به لبهمحدوده فیلم: 
 کند.نیز تغییر می برداریه فیلمپنجره، محدود
طور شوند بهبرداری تهیه میدر این حالت اسالیدهایی که بعد از اتمام فیلم 
 حالت زیر است: 4شوند که خود نیز دارای خودکار ایجاد می
برداری به روش نمایشی و غیرتعاملی: فیلم

برداری به روش تعاملی: فیلم
رای کادر راهنما برای کمک به کاربر برداری تمرینی که تعاملی بوده و دا: فیلم

است.
 : ترکیبی از سه روش فوق است.

ها خودکار ایجاد بود اسالید خودکاردستی است در حالت قبلی که  ضبط :
را باید ایجاد شود دکمه  ر این حالت اگر بخواهیم اسالیدد وشدند می

 بفشاریم.
 کند.یا با حرکت ماوس جابجا می خودکارصورت برداری را بهمحدوده فیلم

شودبرای ضبط صدای گوینده، میکروفون انتخاب 

 شود.میبرداری صدای سیستم هم ضبط هنگام فیلم

 .(شود فشرده کلید برداری برای خاتمه فیلم)برداری شروع فیلم 

 رود.برداری به کار میبرای انجام تنظیمات فیلم 

فعالیت کارگاهی فعالیت کارگاهی 
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 شود؟یاستفاده م بردارییلمف یانپا یکدام کلید تابعی برا
 یلمخاتمه ضبط ف یدکل یدکلو  است بردارییلمف یانپا یبرا  کلیدپاسخ: 
 است. به روش 

 

 چه کاربردی دارند؟     و      عالمت  

بررای       عالمرت و  ءیرا اشریا ءشری یشنمرابررای نمرایش یرا عردم        عالمتپاسخ: 

ء که در این الیه قرار دارد بره کرار تغییر اندازه و جابجایی شیجلوگیری از تغییرات و عدم

 رود.می
 از ابزارها فعال هستند؟ یرتعاملیغ یا یتعامل ییاچه اش یلمف یرایشدر زمان و
 یرفعرالشرده کرالً غ یدهها کادر قرمرز کشرکه دور آن یائیاش یرز یرطب  تصوپاسخ: 

 فعال است. یشاناجزااز  یبعض یماکه با فلش نشان داده یاءاش یهاست و بق

 
 سازی اشیاءفعال -17ل شک

 برداری به روش تعاملیفیلم -14کارگاه 

 .یدانجام ده را با روش  بردارییلمف
 را انتخاب کنید. گزینه  18پاسخ: در پنجره شکل 

 
.یدکن یسهمقا هم با را() بردارییلمفسه روش 

بیند و نقش غیرتعاملی که کاربر فقط میبه روش نمایشی و  برداریفیلم  •
.در فیلم نداردتعاملی 

برد نقش فعالی در پیش به روش تعاملی که کاربر برداریفیلم  •
رود.می کاربر جلو تعاملبا  زمانهمفیلم دارد و 

کنجکاوی 
 140ص 

کنجکاوی 
 138ص 

کنجکاوی 
 137ص 

فعالیت کارگاهی 
 140ص 
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تمرینی که تعاملی و دارای کادر راهنما برای کمک به  برداری: فیلم •
که به کاربر در است با این تفاوت   برداریفیلم مشابه .ستاکاربر 

 کند.می عملیات راهنماییدر طی کردن و  یافتن محل درست 
 

 

 تدریس پس از
 

 ارزشیابی پایانینمونه 
 را اجرا کنید و مراحل زیر را انجام دهید: نرم افزار 
ایجاد کنید و تنظیمی انجام دهیرد کره  600*800یک پروژه خالی با اندازه  .1

اسالید اضافه کنید و چیدمان  اسرالید  4از پروژه، نسخه پشتیبان تهیه کند. 
تنظیمات  - درج اسالید -تنظیمات پروژه  - اول را خالی کنید. )ایجاد پروژه

ایجاد نسخه پشتیبان( -اسالید 

 .یدکن بردارییلمف یبی،صورت ترکرا به یرانا یرپروژه مشاه

 
 فیلم برداری ترکیبی -18ل شک

فعالیت کارگاهی 
 141ص 
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( ایجاد کنید و داخل آن دکمه خروج و خانه قرار Masterیک اسالید الگو ) .2
ایرد اعمرال اسالیدی که قربالً ایجراد کررده 4دهید. سپس اسالید الگو را به 

 سالیدها(اعمال اسالید الگو به سایر ا  -. )ایجاد اسالید الگو کنید
گرر در یک اسالید یک تصویر درج کنید و کاری کنیرد کره برا برردن اشراره .3

ماوس یک متن راهنمرا بررای تصرویر ظراهر شرود. )درج اشریای تعراملی و 
تنظیمات اشیای تعاملی و غیرتعاملی( زیر همران تصرویر یرک   -غیرتعاملی 

ء کنیررد. )درج اشرریا Highlightمررتن مرررتبط نوشررته و قسررمتی از مررتن را 
تنظیم اشیاء غیرتعاملی(  -غیرتعاملی 

در اسالید دیگری یک تصویر دیگر درج کنید و با ناحیه بزرگنمایی، قسمتی  .4
تنظیمات اشیاء غیرتعاملی( -از تصویر را بزرگ کنید. )درج اشیاء غیرتعاملی 

 برا اکشرن رفرتن بره اسرالید بعرد و  بعدیهای در این دو اسالید دکمه .5
 imageهرا را از نروع برای رفتن به اسالید قبلی درج کنیرد. دکمره قبلی

button  تنظیمات اشیاء تعاملی( -تنظیم کنید. )درج اشیاء تعاملی
 نمایش کلی از پروژه را تا اینجا مشاهده کنید.یک پیش .6
را اجرا کرده و با استفاده از فیلمبررداری  Microsoft office wordبرنامه  .7

دو فریلم تعراملی  wordاز نحوه درج تصویر در برنامه  captivateنرم افزار 
و نمایشی تهیه کنید. در فیلم نمایشری پیغامهرای آموزشری و راهنمرا را بره 
صررورت فارسرری وارد کنیررد و قسررمتی از فرریلم نمایشرری را برررش بزنیررد  و 
اسالیدهای این دو فیلم را در یک پرروژه ترکیرب کنیرد. ایرن دو فریلم را برا 

 EXEو  swfکامل مشاهده کنید و سرپس خروجری برا پسروند نمایش پیش
 -ضبط فیلم بره صرورت نمایشری  -تهیه کنید. )انتخاب روش فیلم برداری 

ترکیرب اسرالید  -ویرایش فیلم های نمایشی  -ضبط فیلم به صورت تعاملی 
 های مختلف( خروجی گرفتن از پروژه با فرمت -ها  های فیلم
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  نام و نام خانوادگی : 

  کارمرحله هایشاخص مرحله کار

 ایجاد پروژه -1

  پشتیباننسخهتنظیمات-خالیپروژهیکایجاد
 -پشرتیباننسرخهتنظیمرات-خرالیپروژهیکایجاد
 اسالیدتنظیمات -اسالیددرج

 

 -پشرتیباننسرخهتنظیمرات-خرالیپروژهیکایجاد
 اسالیدتنظیمات -اسالیددرج

 

  نمره

 درج اشیاء -2

  نمایشپیشایجاد-پروژهبهغیرتعاملیاشیایافزودن

  نمایشپیشایجاد-پروژهبهغیرتعاملیاشیایافزودن

  نمایشپیشایجاد-پروژهبهغیرتعاملیاشیایافزودن

  نمره

 فیلمبرداری -3

  نمایشی و تعاملیروشبهنمایشصفحهازبرداریفیلم

  نمایشی و تعاملیروشبهنمایشصفحهازبرداریفیلم

  نمایشی و تعاملیروشبهنمایشصفحهازبرداریفیلم

  نمره

  نمره پایانی 
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 6واحد یادگیری 

 یاچندرسانه یدسازی و تولآزمون یستگیشا

 تدریس مقدمات

 الف( مفاهیم کلیدی
 مفاهیم کلیدی

 ایچندگزینه سؤاالت تنظیمات آزمون آزمون الکترونیکی
صحیح  سؤاالت

 و غلط
کوتاه  سؤاالت
پاسخ

 ترتیبی سؤاالت جور کردنی سؤاالتکردنی  سؤاالت

سؤالبانک  کارنامه آزمون نظرسنجی سؤاالتتصادفی سؤاالت
   تولید و نشر پروژهپوسته پروژه

 مراحل انجام کار واحد یادگیریب( 
 مراحل انجام کار

 تنظیمات آزمون 1
 ساخت آزمون الکترونیکی 2
 ساخت آزمون تصادفی 3
 تولید و نشر پروژه 4

 بندی ( بودجهج
 بندی واحد یادگیریزمان

 سهم زمان اهداف توانمندسازی ردیف

 ساعت 1 آشنایی با مفهوم آزمون الکترونیکی 1

 ساعت 20 و آزمون تصادفی سؤالو بانک  سؤاالتطراحی انواع  2

3 
تنظیمات آزمون ویرایش اطالعات کارنامه و ایجاد فهرست و  

 ساعت 5 تغییر ظاهر 

ساعت 4 تولید انواع خروجی از پروژه 4

 ساعت 30 مجموع زمان
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 روزانه: طرح درس

 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی
 سازی و خروجی گرفتندرس: آزمون کالس: دهم

 پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند آزمونی را بسازد و از آزمون خروجی بگیرد.

 هافعالیت یادگیری اهداف
زمان 

 فیزیکی

 فعالیت
هدف: حیطه عاطفی/  طبقه

 حرکتی –شناختی/ روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از  ارزشیابی رفتار ورودی
آزمون الکترونیکی و تولید و نشر 

 پروژه

 پاسخگویی و تعاملمشارکت در  نشان دادن یک نمونه آزمون الکترونیکی
10 

مقایسه تفاوت آزمون کاغذی و آزمون  ایجاد انگیزه
الکترونیکی و خروجی گرفتن پروژه 

 های مختلفبرای دستگاه

صورت صورت کاغذی و هم بهیک آزمون را هم به
الکترونیکی به هنرجویان نشان دهد و از آزمون یک 

 خروجی تولید کند.

با روش ایجاد آزمون و خروجی گرفتن از 
و مزایای  افزار پروژه در نرم

 .آزمون الکترونیکی آشنا شود
20 

 ارائه مفاهیم کلیدی

 )توضیح هنرآموز(
 )دانشی( کلیدی مفاهیم کامل توضیح

 هنرجویان در انگیزه و عالقه ایجاد و
 بینشی()

را در  سؤاالتتنظیمات آزمون را شرح داده و انواع 
و یک  سؤالو بانک  دایجاد کن افزار نرم

ایجاد  سؤالنمونه آزمون تصادفی هم بر اساس بانک 
 در قسمت سؤالد و درباره خصوصیات هر نوع کن

های در فرمتآزمون برای د و شرح ده 
 .دمختلف خروجی تهیه کن

سعی هنرجو با استفاده از مطالب فراگرفته 
 کند.ک آزمون میدر ایجاد ی

40 

 فعالیت کارگاهی

 )تمرین هنرجویان(
 سؤالهنرجو باید بتواند چند نمونه 

ایجاد کرده و خصوصیات این نوع 
 .را تغییر دهد سؤاالت

هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به 
صورت گروهی به خواهد بهها میهنرجو داده و از آن

 ها بپردازند.حل آن

های کارگاهی کتاب فعالیت با توجه به
های های خود، گزینههنرجویان در گروه
 آموزند.خطا می و دیگر را با آزمون

100 
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی
 سازی و خروجی گرفتندرس: آزمون کالس: دهم

 پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند آزمونی را بسازد و از آزمون خروجی بگیرد.

 هافعالیت یادگیری اهداف
زمان 

 فیزیکی

 هایتفعالارزیابی 
 ارائه تمرین

ساخت آزمون الکترونیکی و خروجی 
 گرفتن از این آزمون

شده های تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می
قبل از  کارگاهی بپردازند.های به انجام یکی از فعالیت

 هاهای ارزیابی تمرینشروع به کار هنرجویان، مالک
 شود.ها داده میبه آن

کنند های خود سعی میهنرجویان در گروه
با نهایت دقت و سرعت با ایجاد خالقیت به 

 انجام فعالیت کارگاهی بپردازند.
60 

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

ساخت آزمون،  هنرجو با تنظیمات
و  سؤالایجاد بانک ، سؤاالتانواع 

 طوربهآزمون تصادفی و نشر پروژه 
 .کامل آشنا شود

های کارگاهی با توجه به کلیت فصل، یکی از فعالیت
 .را به هنرجویان شرح دهد

 فعالیتپرسش و پاسخ، گوش دادن فعال، 
 20 انجام پژوهش برایریزی گروهی و برنامه

 ارزشیابی شایستگی

 )ارزشیابی پایانی(
هنرجو بتواند یک آزمون الکترونیکی 

 .بسازد و از آن خروجی بگیرد
انفرادی و گروهی انجام  شاخه دواین ارزشیابی در 

 شود:می
شده های تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می

 به انجام پروژه این بخش از واحد کار بپردازند.
 شود.داده میای به کار گروهی هنرجویان نمره

صورت انفرادی برگزار آزمون برای هنرجویان به
شود.می

های ارزیابی پروژه به نکته: قبل از شروع به کار، مالک
شود. نمره گروهی در نمره انفرادی ها داده میآن

 است. تأثیرگذار

 کنندهای خود سعی میهنرجویان در گروه
با نهایت دقت و  شدهزمان تعییندر مدت
با ایجاد خالقیت به حل پروژه سرعت 
 بپردازند.

صورت انفرادی یک آزمون هنرجویان به
 سازند.الکترونیکی می

90 

 تمرین در منزل
 شده()تعیین

اندازی آزمون های کتاب نصب و راهبرای یکی از بخش صورت گروهیانجام پروژه آموزشی به
 .الکترونیکی ایجاد و از آزمون خروجی بگیرند

وظایف کار پروژه بین اعضای  بندیتقسیم
 شدهبندی تعیینگروه و تحویل در زمان

20 

 9.0و برنامه  برنامه ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، ابزارهای موردنیاز
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 های پیوست ها و پروندهد( فیلم

 هدف شماره فیلم
 سررؤاالتای، درج چندگزینرره سررؤاالتتنظیمررات سرراخت آزمررون، درج 

 نادرست-درست

 کردنی، ترکیبی و نظرسنجی ، یجور کردن سؤاالتدرج 

 تصادفی سؤاالت، آزمون با سؤالآزمون، بانک ساخت انواع آزمون، پیش 

 تغییر پوسته پروژه، تولید و نشر پروژه

 ایبندی پروژه، تولید محتوای چندرسانهتولید محتوای الکترونیکی، جمع 

افزار تولید یک مجموعه کامل با نرم ءبندی اجزاجمع 

 اصالحیه کتاب الکترونیکیفعال کردن محتوای الکترونیکی،  

توانید از مطالب پرونده پیوست ها و مباحث تکمیلی میبرای آشنایی با فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیمطالب و فعالیت» 
 

 ( ورود به بحث ه

های جذب هنرجویان، درک مزایای آزمون الکترونیکی و معایب آزمون کاغذی یکی از راه
برای اینکه بداند چقدر مطالب آموزشی  الکترونیکی،هنرجو بعد از ایجاد محتوای  است.
 عنوان یک ابزار ارزیابی آموزشی استفاده کند.از آزمون به تواندیممفید بوده  شده یهته

 :شودمختلف این واحد یادگیری در شکل زیر توجه  هایقسمتبه ارتباط بین 

 

 

 

مزایای 
آزمون 
یالکترونیک

انواع آزمون ها 
در 

captivate

ایجاد انواع
آزمون

تنظیمات
آزمون

آزمون 
تصادفی

تنظیمات
هنشر پروژ

خروجی 
گرفتن از
پروژه
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 تدریس

 تنظیمات ساخت آزمون  – 1کارگاه 

، سؤاالتکاربرد انواع ، هاآزمونست درباره انواع اتدریس این بحث بهتر  شروعقبل از 
داده به هنرجویان توضیح  هاآنو تفاوت آزمون پیشو  نظرسنجیو  نمره دار سؤاالت
 .شود

 یادگیری-یاددهی فرآیند در متداول مشکالت
 ،که باید در تنظیمات استدرصد  80، قبولی در تنظیمات آزمون فرضپیشنمره  •

 در آزمون تصحیح شود. مدنظربر اساس نمره قبولی  نمره قبولی
دکمه  مجبوریم سؤالکه بعد از پاسخ به هر  باید در نظر گرفتاجرا  هنگام •

مشکل در این برای رفع  .دبعدی برو سؤالتا به  را انتخاب کنیم 
 .دشوتنظیمات آزمون طب  تصویر زیر عمل 

 تنظیمات کادر آزمون -19شکل 

 هاپاسخ به فعالیت
 .یدکن ی تحق یکیالکترون یهاو تفاوت آن با آزمون برخط یهادر مورد آزمون

 

ها امکان شرکت در آزمون در هرلحظه و هر مکان جغرافیایی در این آزمون آزمون آنالین
توانند آزمون داده و نتیجه آزمون را می هرلحظهوجود دارد و کاربران در 

به  هاآنها دارند نیاز همان لحظه ببینند تنها محدودیتی که این آزمون
 .استاینترنت 

 پژوهش
 144ص 
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آزمون 
 الکترونیکی

تواند با داشتن فایل خروجی آزمون، در هرلحظه ها، کاربر میدر این آزمون
 بدهد.آزمون 

 

 دهند؟یدر آزمون انجام م یماتیچه تنظ یرز یهااز بخش یکهر 

 

یی هاسامانهدر  مثالًگیری از نتیجه آزمون که تنظیم روش گزارش
گزارش  یا یک وب سرور داخلی و یا  مثل 

 هم ثبت شود.

، نمایش سؤاالتهای تنظیمات نام آزمون، تصادفی شدن گزینه
های قبولی ، پیغامسؤاالتیا کل  سؤالیید اتمام بعد از هر تأها، دکمه

 بعد از آزمون سؤاالتو یا مردودی و مرور 
 

میزان نمره قبولی یا درصد قبولی و تنظیم تنظیمات مربوط به 
  اجرای عملیات خاصی در صورت قبولی یا مردودی

  فرض آزمونهای پیشامکان تعیین و تغییر برچسب

آزمون را  هاییامها و پاز دکمه یکهر  یر،آزمون در شکل ز یماتدر پنجره تنظ
 یریساخت آزمون از تکرار ترجمه آن در هر سؤال جلوگ ینتا در ح یدترجمه کن

 شود.

 
 آزمون هاییامها و پترجمه دکمه-20 شکل

فعالیت کارگاهی 
 145ص 

 کنجکاوی 
 145ص 
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 ایچندگزینه سؤالدرج  – 2کارگاه 

فقط   قسمتبا انتخاب تنظیم متن از راست به چپ در  طب  تصویر زیر
 .ماندمی شماره گزینه در سمت چپشود و می متن راست به چپ

 هاگذاری گزینهشماره -21شکل 

داده قررار  در حالرت ها طب  تصویر زیرر شرماره گزینرهباید مشکل  رفع برای
 شود:

 گذاری در حالت تنظیم شماره -22شکل 

 هاپاسخ به فعالیت
و در مقابل آن  یداز سؤاالت را حدس بزن یکنوع هر  یرشکل ز هاییکونبا توجه به آ

 یسید.بنو
 کنجکاوی 

 146ص 
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 آزمون سواالت انواع-23 شکل

کررده و در  یآوررا جمع یاطالعات در  یحیسؤاالت تشر یدر مورد طراح
 .یدکالس ارائه ده

هسرتند  یها مفهرومچرون اکثرر پاسرخ یحیسرؤاالت تشرر یبرا در  •
 .کردسؤال طرح  توانینم یراحتبه

 یبررا یردیکلمات کل یجواب سؤال بعض استکوتاه باشد ممکن  پاسخاگر سؤال  •
عنوان جرواب در موقرع آن کلمرات بره یرینسؤال مهم باشد که با تع یجادکنندها

است. یح، اگر کاربر آن کلمات را وارد کادر پاسخ کند صحیطراح
 

 
 دارد؟ یچه کاربرد  گزینه
 کاربرد دارد. یسؤاالت بدون نمره و نظرسنج یبراپاسخ: 

 

 کنجکاوی 
 147ص 
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 .برود یسؤال بعد یدد که پس از پاسخ، به اسالنیک یمتنظ یطوررا سؤال 
، بدون ثبت پاسخ و نمایش غلط یا درسرت سؤالاگر بخواهیم بعد از پاسخ هر پاسخ: 
بعدی برود بایرد در تنظیمرات آزمرون از مسریر منروی  سؤال، به اسالید سؤالبودن 

 را فعال کرد.  گزینه 

 کوتاه پاسخ سؤاالتدرج  – 3کارگاه 

الزم باشرد  و شرودیمجمله نوشرته  سؤال روی وقتی بر  سؤاالت در
در خروجری ، گیررددر نظر بجای خالی  عنوانبه با انتخاب فارسی را  ایکلمه
 .شودمی ن کلمه برای کاربر نمایش دادهقسمتی از آتنها 

تغییر  شدهگفته صورتبهرا سؤال  یماتتنظ یسید ورا بنو هاینهاز گز یککاربرد هر 
 دهید.

 
 سؤال یماتتنظ-24 شکل

 فعالیت کارگاهی
 149ص 

 کنجکاوی 
 150ص 
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 سؤالتعیین جای خالی در  -25شکل 

 :استاین مشکل طب  تصویر زیر  حل راه

 سؤالتنظیم جای خالی در  -26شکل 

 هاپاسخ به فعالیت
 .یسیدرا بنو -کاربرد عالمت + و  یردر شکل ز
 هابرای حذف از لیست پاسخ –+ برای اضافه کردن پاسخ و پاسخ: 

 

 کنجکاوی 
 151ص 
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 یکردن clickدرج سؤال  - 5کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت
 ؟نشود مشاهدهزمان اجرا  کهیطورها را حذف کرد بهخط دور پاسخ توانیم چگونه

 
 ها پاسخ خط دور  حذف-27شکل 

 ترتیبی سؤالدرج  – 6کارگاه 

 هابه فعالیتپاسخ 

 .یسیدکارنامه را بنو یاز سطرها یک. کاربرد هر یدکارنامه برو یدبه اسال

 
  کارنامه عبارات فارسی معادل -28شکل 

 
کارنامه را  یرهایمتغ  قسمتکارنامه در  یماتبا استفاده از تنظ توانیچگونه م

 کرد؟ یمخف

فعالیت کارگاهی 
 153ص 

 کنجکاوی 
 152ص 

 کنجکاوی 
 153ص 
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 نامه کار متغیرهای کردن مخفی -29شکل 

 نظرسنجی سؤال درج - 7 کارگاه

 هاپاسخ به فعالیت
 است؟ یرفعالغ یسؤاالت نظرسنج یبرا  ینهچرا گز
  .یستو نمره مالک ن استسؤاالت هدف دانستن نظرات کاربران این چون در پاسخ: 

 
 .یدبحث کن و  در مورد تفاوت 

به مبحث آموزش  یاوردکه اگر در آزمون نمره ن زده شود یمثال آزمونیشدر مورد پ •
 یتیبفهمد که سطح کالس در چه وضع تواندیبهتر م هنرآموز یا دوداده شانتقال 
 آموزش یکاربران را برا یاآموزان دانش آزمونیشپ یارا شروع کند  یسشتا تدر است
 آزمونیشکه در پ یعدم قبول یا یبه نمره قبول وجهبا ت یشرفتهو متوسط و پ یمقدمات

 .کندیم یتهدا گیردیم
 آزمونیشکارنامه مثل سؤاالت پ یداسال اما در سؤاالت  •

 یبرا یشترسؤاالت بنوع  ینو از ا هم موجود نیستور آزمون و دکمه مر وجود ندارد
 .شودیاستفاده م یع خاصوانتقال اطالعات در مورد موض

 تصادفی سؤاالتساخت آزمون با  – 8کارگاه 

 یجادا یشد اگر کاربر بخواهد آزمون یجادفصل ابه صورت فصل بانک سؤال به اینکه از بعد

صرورت به کنردیم یرینفصل چند سرؤال را کره طرراح سرؤال تع هر کند که از سؤاالت

 مسیراز  انتخاب یجابهتر است به ،انتخاب شود یتصادف

 شود: ستفادها یرز یراز روش تصو 

کارگاهی فعالیت 

 کنجکاوی 
 154ص 

 پژوهش
 155ص 
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 از هر فصل سؤاالتتنظیم تعداد  -30شکل 

برین کلمرات قرت شرود کره د هافصل گذارینامدر  سؤالهنگام طراحی بانک  نکته:
  فاصله نباشد.

 تغییر پوسته پروژه – 9کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

 .یسیدپروژه را بنو ینوار کنترل یرو یهااز دکمه یکعملکرد هر  یردر شکل ز

 
 عملکرد دکمه های نوار کنترلی -31شکل 

 
 شود؟یم یجادا ییریچه تغ یمرا فعال کن  ینهگز کهیدرصورت
 نوار کنترلی در دو ردیف نمایش داده خواهد شد.پاسخ:

پخش 
مجدد

توقف 
پخش

رفتن به اسالید بعدی

پخش

فعالیت کارگاهی 
 158ص 

 کنجکاوی 
 159ص 
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 تولید و نشر پروژه  - 10کارگاه 
  هاپاسخ به فعالیت

 کنند؟یم یدتول یچه نوع خروج و   هایینهگز
 .دهدیم  یخروج  ینهو گز یخروج  ینهگزپاسخ: 

 

 تدریس از پس

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی

یک آزمون الکترونیکی به صورت زیر  و را اجرا کنید نرم افزار 
 طرح کنید:

درصد تعیین کنید و تنظیمری  50الف( قبل از طراحی آزمون، حداقل نمره قبولی را 
های موجود در آزمون به صورت فارسی نمایش داده شود و اگرر دکمهانجام دهید که 

دانش آموز نمره قبولی را کسب نکرد به اسالید حاوی مطالب آموزشی برگردد و بعرد 
 د.از دیدن مطالب آموزشی دوباره آزمون ده

سرپس پرن    .آزمون طراحری کنیرد ت را به صورت پیشب( دو سوال از انواع سواال
دار طراحی کنیرد و بررای هرر سروال سوال از انواع مختلف سواالت را به صورت نمره

های سرواالت را بنویسرید. مرتن نمره و زمان را تنظیم کنید و مرتن و تعرداد گزینره
گزینره تعرداد ترالش را از کارنامره حرذف  اطالعات اسالید کارنامه را فارسی کنید و

 کنید.
د کنیرد کره ایرن طبقره بنردی ج( سه طبقه بندی برای مجموعه سواالت خود ایجرا

ایرد را بره طبقره های کتاب باشد و سواالتی که قبال ایجراد کردهتواند نام پودمانمی
مخصوص خود منتقل کنید سپس یک آزمون با سه سوال تصادفی ایجاد کنید که از 

 هر طبقه یک سوال به صورت تصادفی انتخاب کند.
یک به اسالید اول ببرید.  کشیدنبا د( یک اسالید جدید ایجاد کنید و این اسالید را 

های نمرایش داده شرده در ایرن فهرست محتوا در این اسالید ایجراد کنیرد و گزینره
 .نیرددلخواه به این فهرست محتروا اعمرال ک فهرست را تنظیم کنید و یک 

در  پوسته پروژه را به دلخواه تنظیم کنید و تنظیمی انجام دهید که نروار 
مختلرف تهیره  هرایقالبپایین اسالیدها دیده نشود سپس از پروژه خود خروجی در 

 کنید.

 کنجکاوی 
 160ص 
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  نام و نام خانوادگی : 

  کارمرحله هایشاخص مرحله کار

تنظیمات  -1

 آزمون 

  آزمونانجام تنظیمات تعیین شده قبل از 
انجام تنظیمات تعیین شده بعد از قبولی یا مرردودی در 

 آزمون
 

  ترجمه دکمه ها و پیامهای آزمون
  نمره

ساخت  -2

آزمون 

 الکترونیکی

  درج سوال و پاسخ

  تنظیم گزینه ها و سوال

  تنظیمات اسالید کارنامه

  درج سوال از نوع پیش آزمون

  نمره

ساخت  -3

آزمون 

 تصادفی

  ایجاد طبقه بندی در قسمت بانک سوال

  درج هر سوال در طبقه مخصوص در بانک سوال
طبقره بنردی بانرک  ایجاد آزمون تصادفی با اسرتفاده از

 سوال
 

  نمره

تولید و  -4

 نشر پروژه

  تغییر پوسته پروژه و گرفتن خروجی از پروژه

  ایجاد فهرست محتوا

  تنظیم فهرست محتوا

  نمره
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 برای مطالعه بیشترب( 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

https://helpx.adobe.com/support/captivate.html
https://www.lynda.com/Captivate-training-tutorials/170-0.html
https://www.lynda.com/Captivate-training-tutorials/170-0.html
http://elearningbrothers.com/adobe-captivate-resources/
http://blogs.adobe.com/captivate/adobe-captivate-tutorials
https://www.amazon.com/Adobe-Captivate-9-Essentials-Workbook/dp/1932733841
https://www.amazon.com/Adobe-Captivate-9-Essentials-Workbook/dp/1932733841

