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 فایل نمونه سواالت جهت آشنایی با محتواي

و شبکه مھارت ھای تدریس در فضای مجازیدوره :

 شاد

  لرستان:استان 

27/06/1399تاریخ آزمون :

٩٩٥٠٦٨٣٤کد دوره :

 ساعت24ساعت دوره :
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 ردیف

1 

سرویس گوگل فرم کدام است؟ URL آدرس
www.docs.google.com

www.google.com/forms

www.docs.google.com/forms

www.google.com/forms

2 

از کدام سربرگ براي مشاهده ي لیست افراد حاضر در فرم نگار گوگل استفاده 
می شود؟

Questions

Preview

Responses 

List people

3 

اولین اطالعاتی که براي ورود به شبکه ي شاد از کاربران خواسته می 
.شود........................است

کد پرسنلی
شماره شناسنامه

کد بازیابی
 شماره ملی و شماره تلفن همراه

4 

آیا امکان برگزاري کالسهاي چندپایه در شاد وجود دارد؟
.بله در صورتیکه همه دانش آموزان گوشی هوشمند داشته باشند

.بله در صورتیکه شماره همراه معلم در سناد ثبت شده باشد

خیر
 بله در صورتیکه کد ملی مدیر در سامانه سناد وجود داشته باشد
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5 

در شاد امکان ضبط صدا و فیلم وجود دارد؟ آیا
امکان ضبط دارد

امکان ضبط فیلم را دارد
گزینه الف و ب صحیح می باشد

 هیچکدام

6 

آیا مدیر می تواند چند کالس با محتواي مشابه را در هم ادغام کند؟
خیر فعال این امکان وجود ندارد 

بله براي مقطع متوسطه
براي مقطع ابتدایی
  براي همه مقاطع

7 

با کدام روش می توان برگه دانش آموز را در دیجی فرم ارزیابی نمود؟
درج نمره
درج عالئم

روش توصیفی
 الف و ج

8 

براي اضافه کردن اسالید از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟
Ctrl + B 

Ctrl + G 

Alt + M

Ctrl + M

9 

از کدام گزینه استفاده    Proshow براي افزودن موسیقی به کلیپ تصویري در
می کنیم؟

Add Music 

Add Content

Add Title 

Wizard
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10 

براي ایجاد پیوند(لینک) آزمون از کدام منو استفاده می شود؟
Email

Gmail

Link

Html

11 

براي اینکه فایل آموزش راحت تر دانلود شود بهتر است 
.............................. صورت گیرد

افزایش حجم
یتافزایش کیف
کاهش حجم
 کاهش کیفیت

12 

ال به سیستم در صورت انتق WORD براي اینکه فایل آموزشی تایپ شده در
دیگر دچار تغییر حالت فرمت می شود بسته است به چه فرمی ذخیره شود؟

PPL

PDF

MWR

PPV

13 

استفاده میشود؟ home براي پررنگ و توپر کردن متن از کدام گزینه از سربرگ
Bold

Italic

Underline 

Font

14 
براي حذف کردن یک گروه چه باید کرد؟

کلیک طوالنی روي گروه و حذف 
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حذف شاد
حذف پیام

 گزینه ج و ب

15 

از کدام   Word براي دانلود سواالت طرح شده در دیجی فرم در نرم افزار
گزینه استفاده می شود؟

توسط بخش تنظیمات 
بخش پاسخ کاربران

ویرایش سواالت
 تعرفه ها

16 

از کدام گزینه استفاده می کنیم؟  Handbrake براي درج فیلم در
Drag & Drop

File 

Insert 

 گزینه الف و ب

17 

براي دیدن پاسخهاي دانش آموزان به صورت جداگانه از کدام گزینه استفاده 
میشود؟

خالصه
سوال
فردي
 کلی

18 

.براي ذخیره کردن فایل در پاورپوینت از گزینه ............ استفاده می کنیم
New 

Open 

Save
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Close

19 

 HandBrakeبراي ذخیره کردن فایل فشرده شده روي سیستم در نرم افزار

گزینه ....................... به کار می رود؟
Save as 

New

Open 

Preview

20 

براي سواد آموزان نهضت سواد آموزي امکان استفاده از شاد
آموز ثبت نام کنند به عنوان دانش

به عنوان معلم ثبت نام کنند
هیچکدام

 به عنوان اولیا ثبت نام کنند

21 

براي طراحی آزمون توسط سرویس گوگل فرم دارا بودن کدام اکانت( حساب 
؟است ضروري   کاربري)
اکانت یاهو
اکانت گوگل

اکانت مایکروسافت
 اکانت پیام رسان

22 

براي مرتب کردن اسالید ها از کدام نما استفاده می شود؟
Slide Sorter

Slide Show 

Normal 

Reading View

23 

براي مرتب کردن اسالید ها از کدام نما استفاده می شود؟
Slide Sorter

Slide Show 

Normal 
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Reading View

24 

به چه دلیل بهتر است فایل پاورپوینت براي دانش آموزان ارسال نشود؟
عالقه اي به خواندن ندارند

در شاد باز نمی شود
به دلیل اینکه ممکن است در سیستم بچه ها پاورپوینت نصب نباشد و باز نشود

 ارسال آن زمان بر است

25 

پاور پوینت زیر مجموعه چه گروه نرم افزاري است؟
Multi Media

AcdSee

officeMicrosoft

adobe

26 

براي فایل فشرده شده  Handbrake  پسوند پیشفرض نرم افزار
.................... می باشد

.mp3

 mp4.

.m4v

.avi

27 

چگونه می توان در شاد در مصرف اینترنت صرفه جویی کرد؟
با خاموش کردن داده 

با خاموش کردن دانلود خودکار
با کم کردن نور صفحه

 الف و ج
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28 

چگونه می توان در شاد یک پیام را بایگانی کرد؟
با ارسال آن براي یک شخص 

با ارسال آن به پیام هاي ذخیره شده
با ارسال آن به پشتیبانی شاد

 الف و ج

29 

چگونه می توانیم در شاد اندازه متون را بزرگ یا کوچک کنیم؟
با تغییر فونت شاد 

با تغییر فونت گوشی
با تغییر اندازه متون گوشی

 با تغییر اندازه متن پیام در تنظیمات شاد

30 

فرم طراحی کرد؟ چه نوع سواالتی را می توان در دیجی
چندگزینه اي 

تشریحی
جورکردنی
 الف و ب

31 

کدام بخش بر روي کیفیت ویدئوتاثیر دارد؟ Video setting در تنظیمات
Resolution

Quality

FPS

 هر سه مورد

32 

دارد؟ ویدئوتاثیر کیفیت روي بر بخش کدام Video setting در تنظیمات
Resolution

Quality
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FPS

 هر سه مورد

33 

استفاده از محیط در سال آینده همه دبیران محترم به 
................................... براي آموزش می باشند

ادوبی کانکت
اسکاي روم

واتساپ
 شاد

34 

در صورتیکه اسم شما در سیستم شاد ثبت نشده بود باید با کدام بخش تماس 
بگیرید؟
پشتیبانی شاد
مدیر مدرسه
اداره منطقه
 هیچکدام

35 

در طراحی سواالت تشریحی نحوه تصحیح سوال به چه صورت است؟
توسط سیستم 

توسط معلم
توسط معلم و سیستم
 توسط دانش آموز

36 

در کدام گزینه می توان دو رمز براي ورود به شاد گذاشت؟
تایید دو مرحله اي 
فل دو مرحله ايق

گذرواژه دومرحله اي
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 ب و ج

37 

در محیط شاد چه کارهایی قابل اجراست؟
حضور و غیاب

تدریس
پرسش

 همه موارد

38 

کدام گزینه است؟  ProShow ساده ترین روش براي ساختن کلیپ در نرم افزار
Effects 

Wizard 

Insert 

Publish

39 

قبل از اینکه مدیر بخواهد معلم را به کالس اضافه کند باید چه کاري انجام 
دهد؟

باید شماره تلفن همراه معلم را در تلفن همراه خود ذخیره کند 
باید یک پیامک به شماره معلم ارسال کند

معلم باید یک پیام به مدیر ارسال کند
  منطقه باید اسم معلم را در نام کاربري مدیر اضافه کند

40 

کاربرد اصلی نرم افزار پاور پوینت کدام است؟
ارائه مطلب

ویرایش تصویر
بانک اطالعاتی
 فرمول نویسی

41 
کدام است؟HandBrake کاربرد نرم افزار

فشرده سازي 
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ویرایش تصویر
بانک اطالعاتی
فرمول نویسی

42 

چیست؟  Proshow Producer کاربرد نرم افزار
ساختن کلیپ از تصاویر و فیلم ها 

فشرده سازي
ساختن آزمون
 ویرایش متن

43 

؟ندارد کدام امکان در دیجی فرم وجود
تصحیح خودکار سواالت تشریحی 

تصحیح خودکار سواالت چند گزینه اي
تصحیح خودکار سواالت چند گزینه اي

 تعیین زمان آزمون

44 

صحیح می باشد؟ Recording time کدام جمله در مورد کاربرد
 تعیین محل نمایش مدت فیلم برداري

تعیین مدت فیلم برداري
تعیین زمان شروع فیلم برداري

 هر سه مورد

45 

باشد؟ می صحیح Recording time کدام جمله در مورد کاربرد
 تعیین محل نمایش مدت فیلم برداري

تعیین مدت فیلم برداري
تعیین زمان شروع فیلم برداري

 هر سه مورد
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46 

؟صحیح نمی باشد Mobizen  کدام عبارت در مورد امکانات نرم افزار
امکان فیلم برداري بدون صدا
عدم ویرایش فیلم ضبط شده

عدم فشرده سازي فایل
 گزینه ب و ج

47 

کدام گزینه براي حضور و غیاب آنالین دانش آموزان استفاده می شود؟
فرم نگار گوگل 

نگارا
handBrake 

Proshow Producer

48 

؟ندارد  کدام گزینه در قسمت چت شاد وجود
حذف پیام 

ارسال پیام به دیگران
پاسخ به پیام

 رنگی کردن پیام

49 

؟نیست کدام مورد در نصب شاد الزم
کد ملی دانش آموز 

شماره موبایل دانش آموز
نام پدر دانش آموز
 عمل احراز هویت

50 

چه کاربردي دارد؟   Shape/Size گزینه
 شکل و اندازه قاب تصویر

شکل و اندازه قاب فیلم برداري دسکتاپ
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شکل و اندازه لوگو
شکل و اندازه قاب فیلمبرداري دوربین موبایل

51 

مزیت استفاده از اپلیکیشن داخلی و اختصاصی در این طرح چیست؟
فراهم آوردن بروز آسیب هاي اجتماعی در دانش آموزان

وردن محیطی چالش برانگیز و پرخطر براي دانش آموزانفراهم آ
آموزان ایرانیفراهم آوردن محیطی جذاب، پویا، امن و متناسب با نیازهاي آموزشی و اجتماعی دانش

 هیچکدام

52 

د وقتی مدیر احراز هویت شد و مدرسه خود را انتخاب نمود اولین کاري که بای
انجام دهد کدام گزینه است؟

دانش آموزان را به مدرسه اضافه کند
کالسها را ایجاد کند

لیست کالسها را به اداره منطقه اعالم کند
  تلفن همراه خود را به اینترنت وصل کند

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



 

 

 

 

 

 

همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها 

:در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 
 
 
 

براي ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاي باال را بفشارید. ) (  

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



