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 پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
 بی فعالیت دانش آموزان در یادگیري معکوس چه ویژگی دارد؟ شیاارز(1

پروژه ها و فعالیت هاي دانش آموز را در برمی  

 گیرد 

 کتاب درسی  از کدام گزینه نمی توان به عنوان جایگزین اینترنت در یادگیري معکوس استفاده کرد؟ (2

رقرار می کند با دانش آموز ب ارتباطی که معلم اساس تدریس خوب در کدام گزینه تشریح شده است؟   (3

 کالس معکوس استفاده از بسته هاي یادگیري جزو فعالیت هاي کدام نوع از کالس ها می باشد؟(4

 انات اینترنتی دسترسی به امک استفاده از جزوه در جهت برطرف کردن کدام یک از چالش هاي کالس معکوس است؟(5

 محتوا  بیشتر به کدام مورد می شود؟ اصطالح وقت کم آوردن در کالس درس باعث توجه (6

 یادگیري مبتنی بر شرطی سازي  امکان شخصی سازي کالس درس در کدام رویکرد آموزشی فراهم نمی شود؟ (7

 ابتکار عملی شخصی را گسترش می دهد  ..آموزش و پرورش مردم ساالر .  (8

 گیري معکوس یاد مرو پروژه و تحقیق گذر کرد؟ با استفاده از کدام رویکرد یادگیري می توان از آموزش محتوا محور به قل(9

 ش آموز ایجاد پیوند با دان با توجه به رویکرد آموزشی یادگیري معکوس ارتباط چگونه تعریف می شود؟   (10
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 یري گ تعمیق یاد با توجه به رویکرد آموزشی یادگیري معکوس محتوا چگونه تعریف می شود؟   (11

 آموزش فردي  بنیاد یادگیري معکوس بر چیست؟  (12

 وارونه  به جاي واژه معکوس، چه واژه هاي دیگري به عنوان جایگزین پیشنهاد می شود؟   (13

 شتراك تجربیات و اطالعات بین خودشان  بهبود فرآیند آموزش معلمان از چه طریقی امکان پذیر شد؟  (14

 د به دانش آموزان اماعت بیان خالصه درس توسط دانش آموز زمینه ساز برطرف کردن کدام چالش یادگیري معکوس است؟(15

 فضاي کالسی  بیشترین انتقاد از یادگیري معکوس بر استفاده از کدام مورد متمرکز شده است؟  (16

 اسکینر پدر نظریه شرطی سازي کنشگر کیست؟   (17

 مهندسی تجربه ناموفق هوشمند سازي نتیجه کدام نوع دیدگاه نسبت به آموزش بود؟   (18

 یادآوري و درك مطالب  از یادگیري را ممکن می کند؟  تکیه بر سخنرانی در کالس درس چه سطحی  (19

 چرا اعتماد به دانش آموزان در یادگیري معکوس از اهمیت زیادي برخوردار است؟   (20
زیرا معلم باید از انجام فعالیت هاي خانه توسط  

 دانش آموزان مطمئن شود 

 چرا در مفهوم یادگیري معکوس از واژه معکوس استفاده شده است؟  (21
هوم جاي مدرسه و خانه عوض می  این مف زیرا در 

 شود
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حذف عوامل غیر ضروري، استفاده بهینه از وقت کالس و ارزیابی روش هاي بازخورد از مراحل کدام رویکرد  (22

 است؟  آموزشی
 یادگیري معکوس 

 سنجش آغازین -فرهنگ سازي  دام گزینه به معلم کمک می کند تا در جریان یادگیري معکوس به دانش آموزان اعتماد داشته باشد؟  (23

بر اساس سرعت خودشان پیش بروند  .. ند دانش آموزانی که با رویکرد یادگیري معکوس آموزش می بینند براي یادگیري انگیزه دارند زیرا می توان(24

ل کار و گُل کار به ترتیب به کدام مفاهیم اشاره  در بحث مقایسه یادگیري مستقیم و یادگیري معکوس، گ   (25

 می کند؟
 یادگیري معکوس  -یادگیري مستقیم  

 ی ابیخودارز چه بود؟   تیآموزان بعد از انجام هر فعال دانش  فه ی تجربه وظ ان یدر ب  (26

 بحث و گفتگوي نمایندگان کالس ها در بیان تجربه، آخرین مرحله کدام بود؟   (27

 خودارزیابی  آموزان بعد از انجام هر فعالیت چه بود؟ ، وظیفه دانش  در بیان تجربه  (28

 نظارت دقیق معلم  در بیان یک تجربه، الزمه خود ارزیابی مناسب دانش آموزان چه بود؟   (29

 تعطیلی چند جلسه از کالس و ضیق وقت  در بیان یک تجربه، معلم کالس چرا به سراغ یادگیري معکوس رفت؟   (30

الگ وب شی، معلم از چه طریق اطالعات اضافه در اختیار دانش آموزان قرار داد؟ در فیلم هاي آموز در تجربه بیان شده(31

در تجربه بیان شده شده در فیلم هاي آموزشی، معلم چه زمانی را براي مطالعه دروس عقب افتاده انتخاب  (32

 کرد؟ 
 تعطیالت عید 
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 آموزش شخصی  کدام گزینه جایگزین می شود؟ در رویکرد آموزشی یادگیري معکوس، فضاي آموزش گروهی با   (33

 فضا و سخت افزار  در رویکرد مهندسی، آموزش کدام مورد اهمیت بسیار زیادي دارد؟   (34

 کالس درس - آموزخانه دانش  دهند؟ی هر کدام در کجا رخ م  بیمعکوس، گِل کار و گُل کار به ترت ي ری ادگی کرد یدر رو  (35

 طراح معلم به مثابه  می دهد؟  اغت دانش آموز، طراحی آموزشی انجام در کدام رویکرد معلم براي اوقات فر  (36

 معلم به مثابه تسهیل گر  در کدام رویکرد معلم کمک می کند تا دانش آموز خود بیاموزد؟   (37

در کدام رویکرد یادگیري، هدف انتقال آموزش هاي سطح پایین از فضاي یادگیري گروهی به فضاي یادگیري  (38

 است؟ فردي 
 معکوس یادگیري 

 لگریمعلم به مثابه تسه کند؟ی عمل م  ير یادگی ند یدر فرآ زور یمعلم به عنوان کاتال کرد، یدر کدام رو  (39

 معلم به مثابه معلم  در کدام طبقه بندي، معلم، فرزانه حکیمی است که علم را به دانش آموزان می آموزد؟   (40

را به صورت یکنواخت به تمام دانش آموزاندر کدام گزینه تالش معلم معطوف بر این است تا تمام مطالب   (41

 دهد؟  آموزش 
 رویکرد یادگیري مستقیم 

 عکوس رویکرد یادگیري م در کدام گزینه دانش آموزان نقشی فعال در یادگیري ایفا می کنند؟   (42

 رویکرد یادگیري مستقیم  در کدام گزینه دانش آموزان نقشی منفعل در یادگیري ایفا می کنند؟   (43
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 منزل  آموزش کجاست؟   ند یمعکوس نقطه شروع فرا ي ریادگیدر   (44

 محتوا  ت نامتوازن بیشتر به کدام گزینه در جریان آموزش توجه می شود؟ ستقیم به صور در یادگیري م  (45

 کالس درس  در یادگیري مستقیم، معلم کدام مکان را براي یادگیري دانش آموز برمی گزیند؟   (46

 خلق و آفرینش  در یادگیري معکوس بیشترین توجه به کدام یک از سطوح شناخت معطوف است؟  (47

 منزل  فرآیند آموزش کجاست؟ کوس نقطه شروع در یادگیري مع  (48

 معلمی در یادگیري معکوس چیست؟ (نقش )روند تغییر رویکرد   (49
معلم به مثابه مدرس به تسهیل گر و سپس صحنه  

( حطرا )پرداز 

 بشود.  یشخص  شتریآموزش هر چه ب تا ...  کند ی معلم به مثابه طراح کمک م کرد یرو  (50

 یادگیري  –ارتقاي فرآیند یاددهی  کند؟ رویکرد معلمی کدام هدف را دنبال می  (51

 معلم به مثابه طراح  قائل شده است؟  یمعلم چه نقش يمعکوس برا   ير یادگی کرد یرو  (52

 یادگیري معکوس  ساختن محیط یادگیري عادالنه از پیامدهاي کدام گزینه است؟  (53

 انوا براي استفاده معلمبه اشتراك گذاشتن محت سایت هاي مرتبط به یادگیري معکوس در ... اشتراك دارند   (54
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 حضور معلم مشتاق در کالس  شرط اصلی اجراي خوب کالس معکوس چیست؟   (55

 ضبط مطالب درسی با یک موبایل معمولی توسط معلم به کدام ویژگی یادگیري معکوس اشاره دارد؟ (56
یادگیري معکوس رویکرد معلمی است نه

 مهندسی

 متنوع  ير یادگی يهاتیموقع  یطراح تا ........... داشته باشند. کند ی به معلمان کمک م ی آموزش  یطراح  (57

 رویکرد یادگیري مستقیم  طرح درس نویسی با رویکرد طراحی تدریس در کدام رویکرد مورد توجه قرار می گیرد؟   (58

 کرد یادگیري معکوس روی طرح درس نویسی با رویکرد طراحی یادگیري در کدام رویکرد مورد توجه قرار می گیرد؟   (59

 دانش آموزان اعتماد به   محتوا توسط دانش آموزان، بیانگر کدام چالش یادگیري معکوس است؟از مطالعه  عدم اطمینان  (60

 آموزان اطالعات دانش  یابیارز استفاده کرد؟  توان ی معکوس م ير ی ادگیاز مراحل  ک یکدام  يرا برا  نیعنوان سنجش آغاز  (61

فراهم آوردن آرشیوي از محتواهاي آموزشی به مرور زمان توسط معلم، به کدام ویژگی یادگیري معکوس  (62

 اشاره دارد؟ 
 یادگیري معکوس یک تغییر تدریجی است

 ارائه مطالب به صورت سخنرانی کدام روش تدریس در یادگیري مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد؟   (63

 یادگیري معکوس  را بر اساس انتخاب، عالقه و اختیار دانش آموزان فردي می کند؟ کدام رویکرد در یادگیري آموزش   (64

 به یاد سپردن  کدام گزینه به اولین مرحله در طبقه بندي بلوم اشاره می کند؟  (65
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 به هنجار کردن کار گروهی  کدام گزینه به ایجاد اجتماع یادگیري خود کفا در کالس درس کمک می کند؟   (66

 خلق و آفرینش  باالترین سطح یادگیري در طبقه بندي حیطه هاي شناختی اشاره دارد؟ کدام گزینه به   (67

 کدام گزینه به تصورات غلطی که در مورد یادگیري معکوس وجود دارند، اشاره نمی کند؟(68
دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند از

 کالس معکوس محروم هستند 

 در یادگیري معکوس همه چیز یاد گرفته می شود  معکوس با یادگیري مستقیم اشاره دارد؟ کدام گزینه به تفاوت اصلی یادگیري   (69

 کرد یادگیري معکوس روی کدام گزینه به رویکرد دانش آموز محوري گرایش دارد؟   (70

 ستقیم کرد یادگیري مروی کدام گزینه به رویکرد معلم محوري نزدیک تر است؟   (71

 معلم به مثابه مدیر  از شغل معلمی اشاره نمی کند؟  کدام گزینه به طبقه بندي سه گانه اي  (72

 مشاهده خالصه برداري پرسش اشاره می کند؟  ( روش ویسک)کدام گزینه به فرآیندهایی که در یک کالس معکوس رعایت می شوند (73

 فرصت هاي یادگیري فعال و تجربی  کدام گزینه به فعالیت هاي دانش آموز در کالس مردم ساالر اشاره دارد؟   (74

 تأکید صرف بر محتواي کتاب هاي درسی  کدام گزینه به کاهش تکلیف دانش آموزان در خانه کمکی نمی کند؟   (75

 تهیه محتوا  کدام گزینه به مرحله اول یادگیري معکوس اشاره دارد؟   (76
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 ارزیابی اطالعات دانش آموز  کدام گزینه به مرحله دوم یادگیري معکوس اشاره دارد؟   (77

 طراحی فعالیت هاي یادگیري  له سوم یادگیري معکوس اشاره دارد؟ کدام گزینه به مرح  (78

 ي ر یادگی يهات یفعال یطراح معکوس اشاره دارد؟  ي ریادگیسوم   يبه مرحله  نه ی کدام گز  (79

 ملتعا کدام گزینه به مزیت یادگیري معکوس اشاره می کند؟  (80

 نیسنجش آغاز -يفرهنگساز اعتماد داشته باشد؟آموزان معکوس به دانش   ي ریادگی انیتا در جر کند یبه معلم کمک م  نه ی گز امکد (81

 رفتارگرایی  به مثابه معلم معتقد است؟ کدام گزینه به مفهوم معلم   (82

 کالس درس  کند؟ یاشاره م  م یمستق ي ریادگیزش در به مکان آمو نه ی کدام گز  (83

 کالس در در همه جا  کند؟ یمعکوس اشاره م  ي ریادگیبه مکان آموزش در  نه ی کدام گز  (84

 کالس درس  کدام گزینه به مکان آموزش در یادگیري مستقیم اشاره می کند؟   (85

 کالس درس در همه جا  کدام گزینه به مکان آموزش در یادگیري معکوس اشاره می کند؟   (86

 استفاده از پیش سازمانده ها  کدام گزینه به مؤلفه هاي خواندن مجدد در فرآیند یادگیري معکوس اشاره می کند؟  (87

 دانش آموزان نمره را نشانه یادگیري می دانند  کدام گزینه به ویژگی هاي یادگیري سطحی اشاره دارد؟   (88
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 دانش آموزان فعال و متعهد به یادگیري هستند  کدام گزینه به ویژگی هاي یادگیري عمیق اشاره دارد؟   (89

 سازي آموزش شخصی  ارد؟ کدام گزینه به هدف یادگیري معکوس اشاره د  (90

 تأکید بر نقش دانش آموز در کالس  کدام گزینه به یادگیري دانش آموز محور اشاره می کند؟  (91

 طرح درس نویسی  کدام گزینه به یکی از مهمترین صالحیت هاي معلمی براي ورود به کالس درس اشاره می کند؟   (92

 گزارش یادگیري روزانه  افزایش می دهد؟  کدام گزینه توانایی دانش آموز را در نظارت بر یادگیري  (93

 کدام گزینه جزو چالش هاي اصلی یادگیري معکوس محسوب نمی شود؟   (94
افزایش توانمندي دانش آموزان در طراحی  

 آموزشی 

 ایانیارزشیابی پ کدام گزینه جزو مراحل یادگیري معکوس نیست؟   (95

 کدام گزینه جزو ویژگی هاي یادگیري معکوس محسوب نمی شود؟   (96
یادگیري معکوس رویکرد مهندسی است نه  

 معلمی

 محتوا و کنجکاوي  کدام گزینه دو عنصر اساسی آموزش خوب را در برمی گیرد؟   (97

 کار کردن در انزوا  کدام گزینه قابلیت رشد معلم را محدود می کند؟   (98

 تأکید بر دانش آموز محوري  - ایجاد فضاي فردي  کدام گزینه مؤلفه هاي محیط یادگیري معکوس موفق را دربر می گیرد؟   (99
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 ارزشیابی کدام گزینه نقشی در عمیق تر شدن آموزش معلمان ایفا نمی کند؟   (100

 کدام مورد از تصورات غلط در رابطه با یادگیري معکوس نمی باشد؟  (101
همه چیز کالس معکوس محتواي چند رسانه اي  

 .نیست

 ل محتواي آموزشیتدریس کام کدام مورد از ویژگی هاي یادگیري معکوس نیست؟  (102

 جنبشی موازي در سطوح معلمان و مدیران است  کدام مورد از ویژگی هاي یادگیري معکوس نیست؟  (103

 شناخت گرایی کدام نظریه به مفهوم معلم به مثابه تسهیل گر نزدیک تر است؟  (104

 مالزي  ت؟ کدام یک از کشورهاي زیر علی رغم تالش زیاد در عرصه هوشمند سازي تجربه موفقی نداشته اس   (105

 متن کتاب درسی  کدام یک از موارد زیر به عنوان ابزار محتواي آموزشی در یادگیري معکوس تلقی نمی گردد؟   (106

 کالس دانش آموز محور و یادگیري عمیق تر است ؟ کالس درس پس از معکوس شدن چه ویژگی هایی دارد  (107

 ور و یادگیري سطحی استکالس معلم مح کالس درس پیش از معکوس شدن چه ویژگی هایی دارد؟   (108

..الگوي بالندگی حرفه اي معکوس به معلمان کمک می کند تا  (109
به صورت فردي به محتواي دیجیتالی دسترسی  

 داشته باشند 

 مراحل یادگیري معکوس به چه شکل می باشد؟  (110
تهیه محتوا ! ارزیابی اطالعات دانش آموز ! طراحی  

 فعالیت یادگیري 
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 flippedlearning.org است؟  تیمعکوس در جهان کدام سا  ير یادگیبحث  ی اصل مرجع  (111

 مشکل اولیه معلمان در مسیر طراحی آموزشی و طراحی یادگیري دانش آموزان چیست؟(112
عدم توانایی معلم در طراحی طرح درس خود در

 کالس 

 بلوم  معروف ترین نظریه پرداز در حوزه طبقه بندي حیطه هاي شناختی کیست؟   (113

 رویکرد یادگیري مستقیم  رویکرد طرح درس هاي خود را به صورت روزانه و ساالنه آماده می کند؟ معلم در کدام   (114

 داخل کالس هاي درس  معلمان تالش می کنند تا با کمک یادگیري معکوس، فرآیند آموزش را در ... تغییر دهند؟  (115

 مفهوم کالس درس در همه جا به چه معناست؟  (116
س درس تلقی  تمام محیط زندگی دانش آموز، کال

 می شود 

Flipped Learning مفهوم یادگیري معکوس ترجمه کدام واژه انگلیسی است؟   (117

درك بهتري از یادگیري معکوس داشته باشد …مقایسه یادگیري مستقیم با یادگیري معکوس به معلم کمک می کند تا  (118

 تسهیل گري  علمی شد؟مکاتب شناخت گرایی و ساخت گرایی باعث به وجود آمدن کدام نقش جدید م  (119

 معلمان منشأ شکل گیري یادگیري معکوس از کجاست؟  (120

 طراحی فعالیت هاي یادگیري  موقعیت هاي یادگیري در کدام مرحله از یادگیري معکوس توسط معلمان برنامه ریزي می شوند؟ (121
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 م صرفه جویی در زمان تدریس معل؟مهمترین فایده رویکرد یادگیري معکوس براي معلم چیست  (122

 تشکیل کالس مجازي  ؟ چیست kelas.irمهمترین مزیت سایت  (123

 توجه به تفاوت هاي فردي  مهمترین مسئله اي که در یادگیري معکوس، باید مورد توجه قرار گیرد، چیست؟   (124

 آموزش  يسازیشخص ست؟یمعکوس چ  ير یادگی يجه ینت نیمهمتر  (125

 زل به موقعیت یادگیري شخصی تبدیل فضاي من نتیجه تکالیف هدفمند براي دانش آموز چیست؟   (126

وقتی دانش آموزان خود فیلم هاي آموزشی براي کالس را می سازند، چه سطحی از یادگیري محقق شده  (127

 است؟
 ش خلق و آفرین

 هدف از ارزیابی اطالعات دانش آموزان در یادگیري معکوس چیست؟  (128
اطمینان از این موضوع که دانش آموزان فعالیت  

 خانه را انجام داده ان هاي تعیین شده براي 

 ایجاد موقعیت یادگیري  هدف از طراحی فعالیت هاي یادگیري در یادگیري معکوس چیست؟  (129

 طراحی موقعیت هاي یادگیري هدف طرح درس نویسی با رویکرد طراحی یادگیري چیست؟  (130

 عامل و ابراز وجود میان دانش آموزان برقراري ت یادگیري معکوس از فناوري هاي مدرن ارتباطی به چه منظوري استفاده می کند؟  (131

 یادگیري معکوس اعتراض به کدام مورد است؟   (132
سازماندهی محتواي آموزشی باید توسط معلم  

 صورت پذیرد 
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 پرسشگر باشند و بین ایده ها ارتباط برقرار کنند  ... ..... یادگیري معکوس به دانش آموزان کمک می کند تا  (133

 هاي زیر پاسخ می گوید؟ یادگیري معکوس به کدام یک از پرسش   (134
معلمان چگونه می توانند مشکل حجم زیاد کتاب  

 هاي درسی و کمبود زمان را برطرف کنند 

 معلمان یادگیري معکوس جنبشی است که از طرف ... آغاز شده است  (135

 ش همراه شود وقتی با یادگیري تسلط یاب و پژوه یادگیري معکوس چه زمانی یادگیري فعال و تجربی را ساده تر می کند؟  (136

 .. ...ن .یادگیري معکوس فرآیندي است که معلمان می توانند به کمک آ  (137
آموزش خود را تا منزل دانش آموزان گسترش  

 دهد 

 موقعیت هاي شخصی یادگیري . تبدیل می کند ..........یادگیري معکوس، تکلیف را به   (138

 مدیریت بهتر زمان  یکی از دستاوردهاي مهم کالس معکوس چیست؟   (139

حجم تی که معلمان همیشه در رابطه با فرآیند تدریس به آن اشاره می کنند، چیست؟یکی از مشکال   (140
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همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir



