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 **1آزمون مستمر  **
 آموزان در يادگيری معکوس چيست؟ هدف از ارزيابی اطالعات دانش١سوال 

 .اند های تعيين شده برای خانه را انجام داده آموزان فعاليت اطمينان از اين موضوع که دانش -الف 
 انگليسی است؟ی  ی کدام واژه  ترجمه» يادگيری معکوس«مفهوم  ٢سوال 

 Flipped Learning - الف
 آموزان چيست؟ اوليه معلمان در مسير طراحی آموزشی و طراحی يادگيری دانش مشکل ٣سوال 

 عدم توانايی معلم در طراحی طرح درس خود در كالس -د 
 آموز چيست؟ نتيجه تكاليف هدفمند برای دانش ٤سوال 

 تبديل فضای منزل به موقعيت يادگيری شخصی -ب 
 کدام گزينه جزو مراحل يادگيری معکوس نيست؟ ٥سوال 

 ارزشيابی پايانی -د 
 شود؟ های اصلی يادگيری معکوس محسوب نمی کدام گزينه جزو چالش ٦سوال 

 آموزان در طراحی آموزشی افزايش توانمندی دانش -ب 
 شود؟ های ديگری به عنوان جايگزين پيشنهاد می ی معکوس، چه واژه به جای واژه ٧سوال 

 وارونه -ب 
 آموزان در يادگيری معکوس از اهميت زيادی برخوردار است؟ چرا اعتماد به دانش ٨سوال 

 .آموزان مطمئن شود های خانه توسط دانش زيرا معلم بايد از انجام فعاليت -ج 
 های يادگيری در يادگيری معکوس چيست؟ هدف از طراحی فعاليت٩سوال 

 ايجاد موقعيت يادگيری -ج 
 باشد؟ مراحل يادگيری معكوس به چه شكل می١٠سوال 

 آموز ! طراحی فعاليت يادگيری تهيه محتوی ! ارزيابی اطالعات دانش -ب 
 توان به عنوان جايگزين اينترنت در يادگيری معکوس استفاده کرد؟ از کدام گزينه نمی ١١سوال 

 کتاب درسی -الف 
 های كالس معكوس است؟ كدام يك از چالشاستفاده از جزوه در جهت برطرف كردن  ١٢سوال 

 دسترسی به امكانات اينترنتی -ج 
 ی معکوس استفاده شده است؟ چرا در مفهوم يادگيری معکوس از واژه ١٣سوال 

 .شود زيرا در اين مفهوم جای مدرسه و خانه عوض می -د 
 در يادگيری معكوس نقطه شروع فرايند آموزش كجاست؟ ١٤سوال 

 منزل - الف
  شرط اصلی اجرای خوب كالس معكوس چيست؟ ١٥ سوال

 حضور معلم مشتاق در كالس - د
 کنند، چيست؟ يکی از مشکالتی که معلمان هميشه در رابطه با فرآيند تدريس به آن اشاره می ١٦سوال 

 های درسی حجم زياد محتوای کتاب -ب 
 آن ...توانند به کمک  يادگيری معکوس فرآيندی است که معلمان می ١٧سوال 

 تا منزل دانش آموزان گسترش دهد. آموزش خود را -الف 
 شوند؟ ريزی می های يادگيری در کدام مرحله از يادگيری معکوس توسط معلمان برنامه موقعيت ١٨سوال 

 های يادگيری طراحی فعاليت -ج 
 گويد؟ های زير پاسخ می يادگيری معکوس به کداميک از پرسش ١٩سوال 

 و کمبود زمان را برطرف کنند؟ های درسی توانند مشکل حجم زياد کتاب چگونه میمعلمان  -الف 
 ی دوم يادگيری معکوس اشاره دارد؟ کدام گزينه به مرحله ٢٠سوال 

 آموز ارزيابی اطالعات دانش
 توان استفاده كرد؟ عنوان سنجش آغازين را برای كدام يك از مراحل يادگيری معكوس می ٢١سوال 

 آموزان اطالعات دانشارزيابی  -ب 
 عنوان ابزار محتوی آموزشی در يادگيری معكوس تلقی نمی گردد؟ كدام يك از موارد زير به ٢٢سوال 

 متن كتاب درسی -ج 
 باشد؟ كدام مورد از تصورات غلط در رابطه با يادگيری معكوس نمی ٢٣سوال 

 ای نيست. همه چيز كالس معكوس محتوای چندرسانه -ج 
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 ی سوم يادگيری معکوس اشاره دارد؟ گزينه به مرحلهکدام  ٢٤سوال 
 های يادگيری طراحی فعاليت -ج 

 .کند تا ........... داشته باشند طراحی آموزشی به معلمان کمک می ٢٥سوال 
 های يادگيری متنوع طراحی موقعيت -ب 

 
 کند؟ يادگيری معکوس، تکليف را به ... تبديل می ٢٦سوال 

 يادگيریهای شخصی  موقعيت -ج 
 کند؟ کدام گزينه به تصورات غلطی که در مورد يادگيری معکوس وجود دارند، اشاره نمی ٢٧سوال 

 آموزانی که به اينترنت دسترسی دارند از کالس معکوس محروم هستند. دانش -ب 
 ساز برطرف كردن كدام چالش يادگيری معكوس است؟ آموز، زمينه بيان خالصه درس توسط دانش ٢٨سوال 

 آموزان اعتماد به دانش -ف ال
 عدم اطمينان از مطالعه ی محتوا توسط دانش آموزان، بيانگر كدام چالش يادگيری معكوس است؟ ٢٩سوال 

 آموزان اعتماد به دانش -ب 
 کند؟ آموزان در خانه کمکی نمی کدام گزينه به کاهش تکليف دانش ٣٠سوال 

 های درسی تأکيد صرف بر محتوای کتاب -د 
 آموزان اعتماد داشته باشد؟ کند تا در جريان يادگيری معکوس به دانش کدام گزينه به معلم کمک می ٣١سوال 

 سنجش آغازين -فرهنگسازی -الف 
 

 **2آزمون مستمر  **
 کنند تا با کمک يادگيری معکوس فرآيند آموزش را در ... تغيير دهند؟ معلمان تالش می ١سوال 

 های درس داخل کالس -ب 
 يادگيری معکوس جنبشی است که از طرف ... آغاز شده است؟ ٢سوال 

 معلمان -ج 
 دهد؟ آموز، طراحی آموزشی انجام می در کدام رويکرد معلم برای اوقات فراغت دانش ٣سوال 

 معلم به مثابه طراح -د 
 های شناختی اشاره دارد؟ بندی حيطه کدام گزينه به باالترين سطح يادگيری در طبقه ٤سوال 

 لق و آفرينشخ -د 
 کند تا دانش آموز خود بياموزد؟ در کدام رويکرد معلم کمک می ٥سوال 

 معلم به مثابه تسهيلگر -ج 
 کند؟ ی يادگيری مستقيم و يادگيری معکوس، ِگل کار و ُگل کار به ترتيب به کدام مفاهيم اشاره می در بحث مقايسه ٦سوال 

 يادگيری معکوس-يادگيری مستقيم -ج 
 رويكرد مهندسی آموزش كدام مورد اهميت بسيار زيادی دارد؟در  ٧سوال 

 افزار فضا و سخت -الف 
 روند تغيير رويكرد (نقش) معلمی در يادگيری معكوس چيست؟ ٨سوال 

 )پرداز (طراح معلم به مثابه مدرس به تسهيلگر و سپس صحنه -ج 
 گيری يادگيری معكوس از كجاست؟ منشأ شكل ٩سوال 

 معلمان -د 
 رويکرد يادگيری معکوس برای معلم چه نقشی قائل شده است؟ ١٠سوال 

 معلم به مثابه طراح -د 
 کند؟ رويکرد معلمی کدام هدف را دنبال می ١١سوال 

 يادگيری -ارتقای فرآيند ياددهی -د 
 يادگيری معکوس اعتراض به کدام مورد است؟ ١٢سوال 

 پذيرد. سازماندهی محتوای آموزشی بايد توسط معلم صورت -الف 
 کدام گزينه به مفهوم معلم به مثابه معلم معتقد است؟ ١٣سوال 

 رفتارگرايی -الف 
 کند تا ... رويکرد معلم به مثابه طراح کمک می ١٤سوال 

 آموزش هر چه بيشتر شخصی بشود. -الف 
 کدام نظريه به مفهوم معلم به مثابه تسهيلگر نزديکتر است؟ ١٥سوال 

 گرايی شناخت -ب 
 کند؟ تر شدن آموزش معلمان ايفا نمی کدام گزينه نقشی در عميق١٦سوال 
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 ارزشيابی -ب 
 ی موفقی نداشته است؟ ی هوشمندسازی تجربه رغم تالش زياد در عرصه کداميک از کشورهای زير علی ١٧سوال 

 مالزی -الف 
 تجربه ناموفق هوشمندسازی نتيجه كدام نوع ديدگاه نسبت به آموزش بود؟ ١٨سوال 

 مهندسی -ج 
 کنند تا با کمک يادگيری معکوس فرآيند آموزش را در ... تغيير دهند؟ معلمان تالش می ١٩سوال 

 های درس داخل کالس -ب 
 كدام مورد از ويژگيهای يادگيری معكوس نيست؟ ٢٠سوال 

 جنبشی موازی در سطوح معلمان و مديران است. -ج 
 نيست؟كدام مورد از ويژگيهای يادگيری معكوس  ٢١سوال 

 تدريس كامل محتوای آموزشی) -د 
 کند؟ ای از شغل معلمی، اشاره نمی گانه بندی سه کدام گزينه به طبقه ٢٢سوال 

 معلم به مثابه مدير -ب 
 وجود آمدن كدام نقش جديد معلمی شد؟ گرايی باعث به گرايی و ساخت شناخت مکاتب ٢٣سوال 

 تسهيلگری -ب 
 پذير شد؟ بهبود فرايند آموزش معلمان از چه طريقی امكان ٢٤سوال 

 اشتراك تجربيات و اطالعات بين خودشان -الف 
 فراهم آوردن آرشيوی از محتواهای آموزشی به مرور زمان توسط معلم، به کدام ويژگی يادگيری معکوس اشاره دارد؟ ٢٥سوال 

 يادگيری معکوس يک تغيير تدريجی است -د 
 گزينه به هدف يادگيری معکوس اشاره دارد؟ کدام ٢٦سوال 

 سازی آموزش شخصی
 شود؟ در يادگيری مستقيم به صورت نامتوازن بيشتر به کدام گزينه در جريان آموزش توجه می ٢٧سوال 

 محتوا
 کند؟ های خود را به صورت روزانه و ساالنه آماده می معلم، در کدام رويکرد طرح درس ٢٨سوال 

 مستقيمرويکرد يادگيری 
 گيرد؟ کدام روش تدريس در يادگيری مستقيم مورد استفاده قرار می ٢٩سوال 

 ارائه مطالب به صورت سخنرانی
 کند؟ در کدام رويکرد، معلم به عنوان کاتاليزور در فرآيند يادگيری عمل می ٣٠سوال 

 معلم به مثابه تسهيلگر
 کنند؟ يادگيری ايفا میآموزان نقشی فعال در  در کدام گزينه دانش ٣١سوال 

 رويکرد يادگيری معکوس
 کدام گزينه به رويکرد معلم محوری نزديک تر است؟ ٣٢سوال 

 رويکرد يادگيری مستقيم
 آموز محوری گرايش دارد؟ کدام گزينه به رويکرد دانش ٣٣سوال 

 رويکرد يادگيری معکوس
 ستقيم اشاره دارد؟کدام گزينه به تفاوت اصلی يادگيری معکوس با يادگيری م ٣٤سوال 

 شود. در يادگيری معکوس همه چيز ياد گرفته می
 کند؟ کدام گزينه به مکان آموزش در يادگيری معکوس اشاره می ٣٥سوال 

 کالس در در همه جا
 آموزش دهد؟آموزان، در کدام گزينه تالش معلم معطوف براين است تا تمام مطالب را به صورت يکنواخت به تمام دانش ٣٦سوال 

 رويکرد يادگيری مستقيم
 ای كه در يادگيری معكوس، بايد مورد توجه قرار گيرد، چيست؟ ترين مسئله مهم ٣٧سوال 

 های فردی توجه به تفاوت
 مفهوم کالس درس در همه جا به چه معناست؟ ٣٨سوال 

 شود آموز، کالس درس تلقی می تمام محيط زندگی دانش
 آموز برميگزيند؟ مكان را برای يادگيری دانشدر يادگيری مستقيم، معلم كدام  ٣٩سوال 

 كالس درس
 گيرد؟ طرح درس نويسی با رويکرد طراحی يادگيری در کدام رويکرد مورد توجه قرار می ٤٠سوال 

 رويکرد يادگيری معکوس
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 گيرد؟ طرح درس نويسی با رويکرد طراحی تدريس در کدام رويکرد مورد توجه قرار می ٤١سوال 
 مستقيمرويکرد يادگيری 

 دهند؟ در رويکرد يادگيری معکوس، ِگل کار و ُگل کار به ترتيب هر کدام در کجا رخ می ٤٢سوال 
 کالس درس -آموز  خانه دانش

 هدف طرح درس نويسی با رويکرد طراحی يادگيری چيست؟ ٤٣سوال 
 های يادگيری طراحی موقعيت -ج 

 آموزد؟ آموزان می علم را به دانش بندی معلم، فرزانه حکيمی است که در کدام طبقه ٤٤سوال 
 معلم به مثابه معلم -الف 

 در كالس درس باعث توجه بيشتر به كدام مورد ميشود؟» وقت كم آوردن«اصطالح  ٤٥سوال 
 محتوا -الف 

 ی يادگيری معكوس چيست؟  مهمترين نتيجه ٤٦سوال 
 شخصيسازی آموزش -ب 

 های شناختی، کيست؟  طبقه بندی حيطهی  پرداز در حوزه ترين نظريه معروف ٤٧سوال 
 بلوم -الف 

 کند تا ... ی يادگيری مستقيم با يادگيری معکوس به معلم کمک می مقايسه ٤٨سوال 
 درک بهتری از يادگيری معکوس داشته باشد. -ج 

 های شناختی اشاره دارد؟ بندی حيطه کدام گزينه به باالترين سطح يادگيری در طبقه ٤٩سوال 
 آفرينش خلق و -د 

 ضبط مطالب درسی با يک موبايل معمولی توسط معلم به کدام ويژگی يادگيری معکوس اشاره دارد؟ ٥٠سوال 
 نه مهندسی معکوس رويکرد معلمی استيادگيری  -الف 

 شود؟ نمی محسوب معکوس يادگيری های ويژگی جزو گزينه کدام ٥١ سوال
 معلمی نه است مهندسی رويکر معکوس يادگيری

 
 **3آزمون مستمر  **

 ترين فايده رويکرد يادگيری معكوس برای معلم چيست؟ مهم ١سوال 
 جويی در زمان تدريس معلم صرفه -الف 

 مرجع اصلی بحث يادگيری معكوس در جهان كدام سايت است؟ ٢سوال 
 flippedlearning.org - ب

 چه بود؟آموزان بعد از انجام هر فعاليت  در بيان تجربه وظيفه دانش ٣سوال 
 خودارزيابی -ب 

 در تجربه بيان شده شده در فيلم های آموزشی، معلم چه زمانی را برای مطالعه دروس عقب افتاده انتخاب كرد؟ ٤سوال 
 تعطيالت عيد -ج 

 چيست؟ kelas.ir ترين مزيت سايت مهم ٥سوال 
 تشكيل كالس مجازی -ج 

 ........... اشتراك دارندسايت های مرتبط به يادگيری معكوس در ....... ٦سوال 
 به اشتراك گذاشتن محتوا برای استفاده معلمان -الف 

 در بيان تجربه آخرين مرحله كدام بود؟ ٧سوال 
 ها وگوی نمايندگان كالس بحث و گفت -الف 

 قرار داد؟آموزان  در تجربه بيان شده در فيلم های آموزشی، معلم از چه طريق اطالعات اضافه در اختيار دانش ٨سوال 
 وبالگ -ج 

 آموزان چه بود؟ در بيان يك تجربه الزمه خودارزيابی مناسب دانش ٩سوال 
 نظارت دقيق معلم -الف 

 در بيان يك تجربه، معلم كالس چرا به سراغ يادگيری معكوس رفت؟ ١٠سوال 
 تعطيلی چند جلسه از كالس و ضيق وقت -ب 

 
 

 آزمون پاياني
 باال و سواالت زير مي باشد) .آزمون پاياني از سواالت ( 



٥ 
 

 
 سازند، چه سطحی از يادگيری محقق شده است؟ های آموزشی برای کالس را می آموزان خود فيلم وقتی دانش ١سوال 

 خلق و آفرينش -ج 
 يکی از دستاوردهای مهم کالس معکوس چيست؟ ٢سوال 

 مديريت بهتر زمان -ب 
 شده است؟اساس تدريس خوب در کدام گزينه تشريح  ٣سوال 

 کند آموز برقرار می ارتباطی که معلم با دانش -الف 
 کند؟ کدام گزينه قابليت رشد معلم را محدود می ٤سوال 

 (کار کردن در انزوا -الف 
 شود؟ در رويکرد آموزشی يادگيری معکوس، فضای آموزش گروهی با کدام گزينه جايگزين می ٥سوال 

 آموزش شخصی -د 
 کند؟ های مدرن ارتباطی به چه منظوری استفاده می از فناوریيادگيری معکوس  ٦سوال 

 آموزان برقراری تعامل و ابراز وجود ميان دانش -ب 
 ی شرطی سازی کنشگر کيست؟ پدر نظريه ٧سوال 

 اسکينر –د 
 کند؟ آموزان فردی می کدام رويکرد در يادگيری آموزش را بر اساس انتخاب، عالقه و اختيار دانش ٨سوال 

 يادگيری معکوس -ج 
 ساالر ... آموزش و پرورش مردم ٩سوال 

 .دهد ابتکار عملی شخصی را گسترش می -ج 
 هايی دارد؟ کالس درس پيش از معکوس شدن چه ويژگی ١٠سوال 

 .کالس معلم محور و يادگيری سطحی است
 شود؟ چگونه تعريف می» محتوا«با توجه به رويکرد آموزشی يادگيری معکوس  ١١سوال 

 تعميق يادگيری -ج 
 باشد؟ ها می های کدام نوع از کالس های يادگيری جزو فعاليت استفاده از بسته ١٢سوال 

 کالس معکوس -ج 
 کند؟ کدام گزينه به مزيت يادگيری معکوس اشاره می ١٣سوال 

 تعامل -الف 
 کند تا ... ای معکوس به معلمان کمک می الگوی بالندگی حرفه ١٤سوال 

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

 کند؟ تر می يادگيری معکوس چه زمانی يادگيری فعال و تجربی را ساده ١٥سوال 
 وقتی با يادگيری تسلط ياب و پژوهش همراه شود.) -ج 

 کند؟ بندی بلوم اشاره می کدام گزينه به اولين مرحله در طبقه ١٦سوال 
 به ياد سپردن -د 

 توانند ... بينند برای يادگيری انگيزه دارند زيرا می آموزانی که از رويکرد يادگيری معکوس آموزش می دانش ١٧سوال 
 .بر اساس سرعت خودشان پيش بروند -الف 

 شود؟ چگونه تعريف می» ارتباط«با توجه به رويکرد آموزشی يادگيری معکوس  ١٨سوال 
 آموز ايجاد پيوند با دانش -د 

 گيرد؟ های محيط يادگيری معکوس موفق را در بر می زينه مؤلفهکدام گ ١٩سوال 
 آموز محوری) تأکيد بر دانش-ايجاد فضای فردی -الف 

 بر کالس محوری) تأکيد -ب 
 هايی دارد؟ کالس درس پس از معکوس شدن چه ويژگی ٢٠سوال 

 .تر است آموز محور و يادگيری عميق کالس دانش
 کند؟ آموز محور اشاره می کدام گزينه به يادگيری دانش ٢١سوال 

 آموز در کالس) تأکيد بر نقش دانش -ب 
 کند؟ کدام گزينه به ايجاد اجتماع يادگيری خودکفا در کالس درس کمک می ٢٢سوال 

 بهنجار کردن کار گروهی -د 
 کند تا ... آموزان کمک می يادگيری معکوس به دانش ٢٣سوال 

 .ها ارتباط برقرار کنند باشند و بين ايدهپرسشگر  -د 
 بيشترين انتقاد از يادگيری معكوس بر استفاده از كدام مورد متمركز شده است؟ ٢٤سوال 

 فضای کالسی) - لفا
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 پشتيبانی مدير)-ج 
 های آموزشی) فيلم -د 

 ساالر اشاره دارد؟ آموز در کالس مردم های دانش کدام گزينه به فعاليت ٢٥سوال 
 های يادگيری فعال و تجربی فرصت -الف 

 ساختن محيط يادگيری عادالنه از پيامدهای کدام گزينه است؟ ٢٦سوال 
 يادگيری معکوس) -ب 

 های يادگيری عميق اشاره دارد؟ کدام گزينه به ويژگی ٢٧سوال 
 آموزان فعال و متعهد به يادگيری هستند.) دانش -ج 

 بنياد يادگيری معکوس بر چيست؟  ٢٨سوال 
 آموزش فردی -د 

 های يادگيری سطحی اشاره دارد؟  کدام گزينه به ويژگی ٢٩سوال 
 .دانند آموزان نمره را نشانه يادگيری می دانش -د 

 
 کند؟  تکيه بر سخنرانی در کالس درس چه سطحی از يادگيری را ممکن می ٣٠سوال 

 يادآوری و درک مطالب -الف 
  «های سطح پايين از فضای يادگيری گروهی به فضای يادگيری فردی انتقال آموزش«هدفدر کدام رويکرد يادگيری  ٣١سوال 

 يادگيری معکوس -ج 
 دهد؟  پاسخی کاربردی می» بهترين شکل استفاده از زمان کالس«کدام رويکرد آموزشی به پرسش  ٣٢سوال 

 يادگيری معکوس -د 
 دهد؟  يادگيری افزايش میآموز را در نظارت بر  کدام گزينه توانايی دانش ٣٣سوال 

 گزارش يادگيری روزانه -ج 
 توان از آموزش محتوا محور به قلمرو پروژه و تحقيق گذر کرد؟  با استفاده از کدام رويکرد يادگيری می ٣٤سوال 

 يادگيری معکوس -ج 
های بازخورد از مراحل کدام رويکرد  ی بهينه از وقت کالس و ارزيابی روش حذف عوامل غير ضروری، استفاده ٣٥سوال 

 آموزشی است؟ 
 يادگيری معکوس -الف 

 کند؟ های خواندن مجدد در فرآيند يادگيری معکوس اشاره می   کدام گزينه به مؤلفه ٣٦سوال 
 ها سازمانده استفاده از پيش -ج 

 شود؟  امکان شخصی سازی کالس درس در کدام رويکرد آموزشی فراهم نمی ٣٧سوال 
 (يادگيری مبتنی بر شرطی سازی -ج 

 گيرد؟  کدام گزينه دو عنصر اساسی آموزش خوب را در بر می ٣٨سوال 
 (امتحان و ارزيابی -الف 

 (محتوا و کنجکاوی - ب
 (تکليف و تمرين -ج 

  کند؟ ی)، اشاره مسکي(روش و شوند یم تيکالس معکوس رعا کيکه در  يیندهايبه فرآ نهيکدام گز ٣٩سوال 
 پرسش-برداری خالصه -مشاهده  -الف 
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