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 یادگیری معکوس

 ab :Nیم به همکاران گرامیتقد

**1آزمون مستمر  **
 آموزان در یادگیری معکوس چیست؟هدف از ارزیابی اطالعات دانش1سوال 

.اندهای تعیین شده برای خانه را انجام دادهآموزان فعالیتاطمینان از این موضوع که دانش -الف 
انگلیسی است؟ی ی کدام واژه ترجمه« یادگیری معکوس»مفهوم  2سوال 

 Flipped Learning - الف
آموزان چیست؟ اولیه معلمان در مسیر طراحی آموزشی و طراحی یادگیری دانش مشکل 3سوال 

عدم توانایی معلم در طراحی طرح درس خود در كالس -د 
آموز چیست؟ نتیجه تكالیف هدفمند برای دانش 4سوال 

تبدیل فضای منزل به مولعیت یادگیری شخصی -ب 
کدام گزینه جزو مراحل یادگیری معکوس نیست؟ 5سوال 

ارزشیابی پایانی -د 
شود؟های اصلی یادگیری معکوس محسوب نمیکدام گزینه جزو چالش 6سوال 

آموزان در طراحی آموزشیافزایش توانمندی دانش -ب 
شود؟های دیگری به عنوان جایگزین پیشنهاد میی معکوس، چه واژهبه جای واژه 7سوال 

وارونه -ب 
 آموزان در یادگیری معکوس از اهمیت زیادی برخوردار است؟چرا اعتماد به دانش 8سوال 

.آموزان مطمئن شودهای خانه توسط دانشزیرا معلم باید از انجام فعالیت -ج 
های یادگیری در یادگیری معکوس چیست؟ هدف از طراحی فعالیت9سوال 

ایجاد مولعیت یادگیری -ج 
 باشد؟ مراحل یادگیری معكوس به چه شكل می11سوال 

آموز ! طراحی فعالیت یادگیری تهیه محتوی ! ارزیابی اطالعات دانش -ب 
توان به عنوان جایگزین اینترنت در یادگیری معکوس استفاده کرد؟از کدام گزینه نمی 11سوال 

 کتاب درسی -الف 
های كالس معكوس است؟ كدام یك از چالشاستفاده از جزوه در جهت برطرف كردن  12سوال 

دسترسی به امكانات اینترنتی -ج 
 ی معکوس استفاده شده است؟چرا در مفهوم یادگیری معکوس از واژه 13سوال 

.شودزیرا در این مفهوم جای مدرسه و خانه عوض می -د 
 در یادگیری معكوس نقطه شروع فرایند آموزش كجاست؟ 14سوال 

منزل - الف
 شرط اصلی اجرای خوب كالس معكوس چیست؟ 15 سوال

حضور معلم مشتاق در كالس - د
کنند، چیست؟یکی از مشکالتی که معلمان همیشه در رابطه با فرآیند تدریس به آن اشاره می 16سوال 

های درسیحجم زیاد محتوای کتاب -ب 
آن ...توانند به کمک یادگیری معکوس فرآیندی است که معلمان می 17سوال 

تا منزل دانش آموزان گسترش دهد. آموزش خود را -الف 
شوند؟ریزی می های یادگیری در کدام مرحله از یادگیری معکوس توسط معلمان برنامهموقعیت 18سوال 

های یادگیریطراحی فعالیت -ج 
 گوید؟های زیر پاسخ می یادگیری معکوس به کدامیک از پرسش 19سوال 

و کمبود زمان را برطرف کنند؟ های درسیتوانند مشکل حجم زیاد کتابچگونه میمعلمان  -الف 
ی دوم یادگیری معکوس اشاره دارد؟کدام گزینه به مرحله 21سوال 

آموزارزیابی اطالعات دانش
توان استفاده كرد؟ عنوان سنجش آغازین را برای كدام یك از مراحل یادگیری معكوس می 21سوال 

 آموزان اطالعات دانشارزیابی  -ب 
عنوان ابزار محتوی آموزشی در یادگیری معكوس تلقی نمی گردد؟ كدام یك از موارد زیر به 22سوال 

متن كتاب درسی -ج 
 باشد؟ كدام مورد از تصورات غلط در رابطه با یادگیری معكوس نمی 23سوال 

ای نیست. همه چیز كالس معكوس محتوای چندرسانه -ج 
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ی سوم یادگیری معکوس اشاره دارد؟گزینه به مرحلهکدام  24سوال 

های یادگیریطراحی فعالیت -ج 
 .کند تا ........... داشته باشندطراحی آموزشی به معلمان کمک می 25سوال 

های یادگیری متنوعطراحی مولعیت -ب 

کند؟یادگیری معکوس، تکلیف را به ... تبدیل می 26سوال 
یادگیریهای شخصی مولعیت -ج 

کند؟کدام گزینه به تصورات غلطی که در مورد یادگیری معکوس وجود دارند، اشاره نمی 27سوال 

آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند از کالس معکوس محروم هستند.دانش -ب 
ساز برطرف كردن كدام چالش یادگیری معكوس است؟ آموز، زمینه بیان خالصه درس توسط دانش 28سوال 

آموزان اعتماد به دانش -ف ال
عدم اطمینان از مطالعه ی محتوا توسط دانش آموزان، بیانگر كدام چالش یادگیری معكوس است؟ 29سوال 

آموزان اعتماد به دانش -ب 
کند؟آموزان در خانه کمکی نمیکدام گزینه به کاهش تکلیف دانش 31سوال 

 های درسیتأکید صرف بر محتوای کتاب -د 
آموزان اعتماد داشته باشد؟کند تا در جریان یادگیری معکوس به دانشکدام گزینه به معلم کمک می 31سوال 

سنجش آغازین -فرهنگسازی -الف 

**2آزمون مستمر  **

کنند تا با کمک یادگیری معکوس فرآیند آموزش را در ... تغییر دهند؟معلمان تالش می 1سوال 

های درسداخل کالس -ب 
یادگیری معکوس جنبشی است که از طرف ... آغاز شده است؟ 2سوال 

معلمان -ج 
دهد؟آموز، طراحی آموزشی انجام میدر کدام رویکرد معلم برای اوقات فراغت دانش 3سوال 

معلم به مثابه طراح -د 
های شناختی اشاره دارد؟بندی حیطهکدام گزینه به باالترین سطح یادگیری در طبقه 4سوال 

لك و آفرینشخ -د 
کند تا دانش آموز خود بیاموزد؟در کدام رویکرد معلم کمک می 5سوال 

 معلم به مثابه تسهیلگر -ج 
کند؟ی یادگیری مستقیم و یادگیری معکوس، ِگل کار و ُگل کار به ترتیب به کدام مفاهیم اشاره می در بحث مقایسه 6سوال 

یادگیری معکوس-یادگیری مستمیم -ج 
رویكرد مهندسی آموزش كدام مورد اهمیت بسیار زیادی دارد؟در  7سوال 

افزار فضا و سخت -الف 
 روند تغییر رویكرد )نقش( معلمی در یادگیری معكوس چیست؟ 8سوال 

)پرداز )طراح معلم به مثابه مدرس به تسهیلگر و سپس صحنه -ج 
گیری یادگیری معكوس از كجاست؟ منشأ شكل 9سوال 

معلمان -د 
 رویکرد یادگیری معکوس برای معلم چه نقشی قائل شده است؟ 11سوال 

معلم به مثابه طراح -د 
کند؟رویکرد معلمی کدام هدف را دنبال می 11سوال 

یادگیری -ارتمای فرآیند یاددهی -د 
 یادگیری معکوس اعتراض به کدام مورد است؟ 12سوال 

پذیرد. سازماندهی محتوای آموزشی باید توسط معلم صورت -الف 
 کدام گزینه به مفهوم معلم به مثابه معلم معتقد است؟ 13سوال 

رفتارگرایی -الف 
کند تا ...رویکرد معلم به مثابه طراح کمک می 14سوال 

آموزش هر چه بیشتر شخصی بشود. -الف 
 کدام نظریه به مفهوم معلم به مثابه تسهیلگر نزدیکتر است؟ 15سوال 

گراییشناخت -ب 
کند؟تر شدن آموزش معلمان ایفا نمیکدام گزینه نقشی در عمیق16سوال 
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ارزشیابی -ب 
ی موفقی نداشته است؟ ی هوشمندسازی تجربه رغم تالش زیاد در عرصه کدامیک از کشورهای زیر علی 17سوال 

مالزی -الف 
تجربه ناموفق هوشمندسازی نتیجه كدام نوع دیدگاه نسبت به آموزش بود؟ 18سوال 

مهندسی -ج 
کنند تا با کمک یادگیری معکوس فرآیند آموزش را در ... تغییر دهند؟معلمان تالش می 19سوال 

های درسداخل کالس -ب 
كدام مورد از ویژگیهای یادگیری معكوس نیست؟ 21سوال 

جنبشی موازی در سطوح معلمان و مدیران است. -ج 
نیست؟كدام مورد از ویژگیهای یادگیری معكوس  21سوال 

تدریس كامل محتوای آموزشی( -د 
کند؟ای از شغل معلمی، اشاره نمیگانهبندی سه کدام گزینه به طبقه 22سوال 

معلم به مثابه مدیر -ب 
وجود آمدن كدام نقش جدید معلمی شد؟ گرایی باعث به گرایی و ساخت شناخت مکاتب 23سوال 

تسهیلگری -ب 
پذیر شد؟ بهبود فرایند آموزش معلمان از چه طریقی امكان 24سوال 

اشتران تجربیات و اطالعات بین خودشان -الف 
فراهم آوردن آرشیوی از محتواهای آموزشی به مرور زمان توسط معلم، به کدام ویژگی یادگیری معکوس اشاره دارد؟ 25سوال 

یادگیری معکوس یک تغییر تدریجی است -د 
گزینه به هدف یادگیری معکوس اشاره دارد؟ کدام 26سوال 

سازی آموزش شخصی

شود؟در یادگیری مستقیم به صورت نامتوازن بیشتر به کدام گزینه در جریان آموزش توجه می 27سوال 
محتوا

کند؟های خود را به صورت روزانه و ساالنه آماده می معلم، در کدام رویکرد طرح درس 28سوال 
مستمیمرویکرد یادگیری 

گیرد؟کدام روش تدریس در یادگیری مستقیم مورد استفاده قرار می 29سوال 

ارائه مطالب به صورت سخنرانی

کند؟در کدام رویکرد، معلم به عنوان کاتالیزور در فرآیند یادگیری عمل می 31سوال 

معلم به مثابه تسهیلگر

کنند؟یادگیری ایفا میآموزان نقشی فعال در در کدام گزینه دانش 31سوال 

رویکرد یادگیری معکوس

کدام گزینه به رویکرد معلم محوری نزدیک تر است؟ 32سوال 
رویکرد یادگیری مستمیم

آموز محوری گرایش دارد؟کدام گزینه به رویکرد دانش 33سوال 
رویکرد یادگیری معکوس

ستقیم اشاره دارد؟کدام گزینه به تفاوت اصلی یادگیری معکوس با یادگیری م 34سوال 
شود.در یادگیری معکوس همه چیز یاد گرفته می

کند؟کدام گزینه به مکان آموزش در یادگیری معکوس اشاره می 35سوال 
 کالس در در همه جا

آموزش دهد؟آموزان،در کدام گزینه تالش معلم معطوف براین است تا تمام مطالب را به صورت یکنواخت به تمام دانش 36سوال 
رویکرد یادگیری مستمیم

ای كه در یادگیری معكوس، باید مورد توجه قرار گیرد، چیست؟ ترین مسئله مهم 37سوال 
های فردی توجه به تفاوت

مفهوم کالس درس در همه جا به چه معناست؟ 38سوال 
شودآموز، کالس درس تلمی میتمام محیط زندگی دانش

آموز برمیگزیند؟ مكان را برای یادگیری دانشدر یادگیری مستقیم، معلم كدام  39سوال 
 كالس درس

گیرد؟طرح درس نویسی با رویکرد طراحی یادگیری در کدام رویکرد مورد توجه قرار می 41سوال 
رویکرد یادگیری معکوس
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گیرد؟طرح درس نویسی با رویکرد طراحی تدریس در کدام رویکرد مورد توجه قرار می 41سوال 

 مستمیمرویکرد یادگیری 
دهند؟در رویکرد یادگیری معکوس، ِگل کار و ُگل کار به ترتیب هر کدام در کجا رخ می 42سوال 

کالس درس -آموز خانه دانش
هدف طرح درس نویسی با رویکرد طراحی یادگیری چیست؟ 43سوال 

های یادگیریطراحی مولعیت -ج 
آموزد؟آموزان میعلم را به دانش بندی معلم، فرزانه حکیمی است کهدر کدام طبقه 44سوال 

 معلم به مثابه معلم -الف 
در كالس درس باعث توجه بیشتر به كدام مورد میشود؟« وقت كم آوردن»اصطالح  45سوال 

محتوا -الف 
ی یادگیری معكوس چیست؟  مهمترین نتیجه 46سوال 

شخصیسازی آموزش -ب 
های شناختی، کیست؟ طبقه بندی حیطهی پرداز در حوزهترین نظریهمعروف 47سوال 

بلوم -الف 
کند تا ...ی یادگیری مستقیم با یادگیری معکوس به معلم کمک میمقایسه 48سوال 

درک بهتری از یادگیری معکوس داشته باشد. -ج 
های شناختی اشاره دارد؟بندی حیطهکدام گزینه به باالترین سطح یادگیری در طبقه 49سوال 

 آفرینش خلك و -د 
ضبط مطالب درسی با یک موبایل معمولی توسط معلم به کدام ویژگی یادگیری معکوس اشاره دارد؟ 51سوال 

نه مهندسی معکوس رویکرد معلمی استیادگیری  -الف 
 شود؟نمی محسوب معکوس یادگیری هایویژگی جزو گزینه کدام 51 سوال

معلمی نه است مهندسی رویکر معکوس یادگیری

**3آزمون مستمر  **

ترین فایده رویکرد یادگیری معكوس برای معلم چیست؟ مهم 1سوال 
جویی در زمان تدریس معلم صرفه -الف 

مرجع اصلی بحث یادگیری معكوس در جهان كدام سایت است؟ 2سوال 

 flippedlearning.org - ب
چه بود؟آموزان بعد از انجام هر فعالیت  در بیان تجربه وظیفه دانش 3سوال 

 خودارزیابی -ب 
در تجربه بیان شده شده در فیلم های آموزشی، معلم چه زمانی را برای مطالعه دروس عقب افتاده انتخاب كرد؟ 4سوال 

تعطیالت عید -ج 
چیست؟ kelas.ir ترین مزیت سایت مهم 5سوال 

تشكیل كالس مجازی -ج 
........... اشتراك دارندسایت های مرتبط به یادگیری معكوس در ....... 6سوال 

به اشتران گذاشتن محتوا برای استفاده معلمان -الف 
در بیان تجربه آخرین مرحله كدام بود؟ 7سوال 

 ها وگوی نمایندگان كالس بحث و گفت -الف 
قرار داد؟آموزان  در تجربه بیان شده در فیلم های آموزشی، معلم از چه طریق اطالعات اضافه در اختیار دانش 8سوال 

وبالگ -ج 
آموزان چه بود؟ در بیان یك تجربه الزمه خودارزیابی مناسب دانش 9سوال 

نظارت دلیك معلم -الف 
 در بیان یك تجربه، معلم كالس چرا به سراغ یادگیری معكوس رفت؟ 11سوال 

تعطیلی چند جلسه از كالس و ضیك ولت -ب 

آزمون پایانی

باال و سواالت زیر می باشد( .آزمون پایانی از سواالت ) 
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سازند، چه سطحی از یادگیری محقق شده است؟های آموزشی برای کالس را می آموزان خود فیلم وقتی دانش 1سوال 
خلك و آفرینش -ج 

یکی از دستاوردهای مهم کالس معکوس چیست؟ 2سوال 
مدیریت بهتر زمان -ب 

شده است؟اساس تدریس خوب در کدام گزینه تشریح  3سوال 
کند آموز برلرار می ارتباطی که معلم با دانش -الف 

کند؟ کدام گزینه قابلیت رشد معلم را محدود می 4سوال 

 (کار کردن در انزوا -الف 
شود؟ در رویکرد آموزشی یادگیری معکوس، فضای آموزش گروهی با کدام گزینه جایگزین می 5سوال 

آموزش شخصی -د 
 کند؟های مدرن ارتباطی به چه منظوری استفاده می از فناورییادگیری معکوس  6سوال 

آموزانبرلراری تعامل و ابراز وجود میان دانش -ب 
ی شرطی سازی کنشگر کیست؟ پدر نظریه 7سوال 

 اسکینر –د 
کند؟ آموزان فردی می کدام رویکرد در یادگیری آموزش را بر اساس انتخاب، عالقه و اختیار دانش 8سوال 

یادگیری معکوس -ج 
ساالر ...آموزش و پرورش مردم 9سوال 

.دهدابتکار عملی شخصی را گسترش می -ج 
هایی دارد؟ کالس درس پیش از معکوس شدن چه ویژگی 11سوال 

.کالس معلم محور و یادگیری سطحی است
شود؟ چگونه تعریف می« محتوا»با توجه به رویکرد آموزشی یادگیری معکوس  11سوال 

تعمیك یادگیری -ج 
باشد؟ها می های کدام نوع از کالسهای یادگیری جزو فعالیت استفاده از بسته 12سوال 

کالس معکوس -ج 
کند؟کدام گزینه به مزیت یادگیری معکوس اشاره می 13سوال 

تعامل -الف 
کند تا ... ای معکوس به معلمان کمک می الگوی بالندگی حرفه 14سوال 

.به محتوای دیجیتالی دسترسی داشته باشند به صورت فردی -ب 

کند؟تر مییادگیری معکوس چه زمانی یادگیری فعال و تجربی را ساده 15سوال 
ولتی با یادگیری تسلط یاب و پژوهش همراه شود.( -ج 

کند؟ بندی بلوم اشاره می کدام گزینه به اولین مرحله در طبقه 16سوال 

 به یاد سپردن -د 
توانند ... بینند برای یادگیری انگیزه دارند زیرا میآموزانی که از رویکرد یادگیری معکوس آموزش می دانش 17سوال 

.بر اساس سرعت خودشان پیش بروند -الف 
شود؟ چگونه تعریف می« ارتباط»با توجه به رویکرد آموزشی یادگیری معکوس  18سوال 

آموز ایجاد پیوند با دانش -د 
 گیرد؟ های محیط یادگیری معکوس موفق را در بر می زینه مؤلفهکدام گ 19سوال 

آموز محوری( تأکید بر دانش-ایجاد فضای فردی -الف 
بر کالس محوری( تأکید -ب 

هایی دارد؟ کالس درس پس از معکوس شدن چه ویژگی 21سوال 
.تر است آموز محور و یادگیری عمیك کالس دانش

کند؟ آموز محور اشاره می کدام گزینه به یادگیری دانش 21سوال 
آموز در کالس( تأکید بر نمش دانش -ب 

کند؟کدام گزینه به ایجاد اجتماع یادگیری خودکفا در کالس درس کمک می 22سوال 
بهنجار کردن کار گروهی -د 

کند تا ... آموزان کمک مییادگیری معکوس به دانش 23سوال 
.ها ارتباط برقرار کنند باشند و بین ایدهپرسشگر  -د 

بیشترین انتقاد از یادگیری معكوس بر استفاده از كدام مورد متمركز شده است؟ 24سوال 
فضای کالسی( - لفا
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پشتیبانی مدیر( -ج 
های آموزشی( فیلم -د 

ساالر اشاره دارد؟ آموز در کالس مردم های دانشکدام گزینه به فعالیت 25سوال 
های یادگیری فعال و تجربی فرصت -الف 

ساختن محیط یادگیری عادالنه از پیامدهای کدام گزینه است؟ 26سوال 

یادگیری معکوس( -ب 
 های یادگیری عمیق اشاره دارد؟ کدام گزینه به ویژگی 27سوال 

آموزان فعال و متعهد به یادگیری هستند.(دانش -ج 
بنیاد یادگیری معکوس بر چیست؟  28سوال 

آموزش فردی -د 
 های یادگیری سطحی اشاره دارد؟  کدام گزینه به ویژگی 29سوال 

.دانندآموزان نمره را نشانه یادگیری میدانش -د 

کند؟ تکیه بر سخنرانی در کالس درس چه سطحی از یادگیری را ممکن می 31سوال 
 یادآوری و درک مطالب -الف 

 «ٌای سطح پاییه از فضای یادگیری گروٌی بً فضای یادگیری فردی اوتقال آموزش»ٌذفدر کذام رویکرد یادگیری  13سوال 

یادگیری معکوش -ج 

دهد؟ پاسخی کاربردی می« بهترین شکل استفاده از زمان کالس»کدام رویکرد آموزشی به پرسش  32سوال 
یادگیری معکوس -د 

دٌذ؟ یادگیری افسایص میآموز را در وظارت بر  کذام گسیىً تواوایی داوص 11سوال 

گسارش یادگیری روزاوه -ج 

توان از آموزش محتوا محور به قلمرو پروژه و تحقیق گذر کرد؟  با استفاده از کدام رویکرد یادگیری می 34سوال 

 یادگیری معکوس -ج 
های بازخورد از مراحل کدام رویکرد  ی بهینه از وقت کالس و ارزیابی روش حذف عوامل غیر ضروری، استفاده 35سوال 

آموزشی است؟ 
یادگیری معکوس -الف 

کند؟ های خواندن مجدد در فرآیند یادگیری معکوس اشاره می   کدام گزینه به مؤلفه 36سوال 
ها سازمانده استفاده از پیش -ج 

ضود؟  امکان ضخصی سازی کالش درش در کذام رویکرد آموزضی فراٌم ومی 17سوال 

(یادگیری مبتىی بر شرطی سازی -ج 

گیرد؟  کذام گسیىً دو عىصر اساسی آموزش خوب را در بر می 18سوال 

(امتحان و ارزیابی -الف 

(محتوا و کىجکاوی - ب

 (تکلیف و تمریه -ج 

 کىذ؟ ی(، اضاري مسکی)روش و ضووذ یم تیکالش معکوش رعا کیکً در  ییىذٌایبً فرآ ىًیکذام گس 19سوال 

پرسش-برداری خالصه -مشاهده  -الف 

http://ltmsnews.ir


