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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
Chatبندي را براي تدریس مشارکتی انجام داد؟افزارهاي کالس مجازي میتوان گروهاز طریق کدام بخش از نرم(1

Security Documentاز کدام قسمت زیر می توان روي فایل پسوردگذاري نمود؟(2

Archive Formatاز کدام قسمت می توان کیفیت و سرعت فشرده سازي فایل خود را انتخاب نمود؟(3

Table Insert /گزینه از کدام گزینه براي افزودن جدول به اسالید استفاده می شود؟(4

ه نمود؟از کدام گزینه براي درج تصاویر درون کامپیوتر در اسالید  میتوان استفاد(5  Form File

اسالیدهااساسی ترین بلوك ساختمانی یک فایل ارائه مطلب ....... میباشد؟(6

جدول.باشد یدر نوار استاندارد براي درج ....... م Insert table استفاده از دکمه(7

استفاده از قابلیت هاي متفاوت از پاورپوینت براي ارائه مطلب بر کدام مرحله از ادغام فناوري در یادگیري قرار  (8

می گیرد؟
جایگزینی

هاي آموزشی داشته باشیم، اولین و بهترین راه براي رسیدن بهاگر مشکل یا سوالی در استفاده از نرم افزار  (9

سوال خود را در اینترنت جستجو کنیمپاسخ کدام است؟

نوشته ها را به صورت فایل تایپی ارسال کنیم اگر می خواهی مطلبی نوشتاري را براي دانش آموزان ارسال کنیم کدام روش مناسب تر است؟  (11

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir





....... شودباعث می Loop until next Soundانتخاب (11
پخش موسیقی فعلی تا زمان پخش موسیقی 

بعدي اجرا شود

Auto previewد را به طور خودکار نمایش می دهد؟انتخاب کدام گزینه اسالی  (12

درگیر کردنباشد............. می E5اولین بخش از چرخه تدریس   (13

مربوط به کدام اصل از « محتوا را در قالب کلمات به دو شکل نوشتاري و کالمی ارائه ندهید»این مطلب که (14

چندحسی ها است؟اياصول طراحی چندرسانه

اطالعات را سریع و مختصر به بیننده منتقل کنداینفوگرافیک باید .......  (15

جمع بنديآخرین مرحله تدریس مجازي کدام است؟  (16

ا استفاده از کدام قسمت می توان متنی دلخواه را در هنگام باز کردن فایل فشرده شده در کنار فایل نمایشب  (17

Commentداد؟

Paintبا استفاده از کدام نرم افزار می توان عکسی از متن کتاب درسی را بزرگ یا کوچک کرد؟  (18

Video Webشود؟با انتخاب کدام گزینه پنجره ضبط فیلم باز می  (19

Captureبرداري از صفحه نمود؟توان شروع به فیلمبا انتخاب کدام گزینه می  (21

Record System audioتوانید ضبط صداهاي سیستم را هم غیرفعال کنید؟با خاموش نمودن کدام گزینه می  (21
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Ctrl + Dکرد؟ جادیا دیرا بعد از همان اسال دیاز اسال یکپ کی توانیم دهایبا فشار کدام کل  (22

From Design Templateکرد؟ جادیا شیاز الگوهاي از قبل آماده شده برنامه نما توانیبا کدام روش م  (23

حلزونیپرداخت؟ آن ايیکرد و به همه زوا یرا تا عمق بررس یمطلب توانیم ویبا کدام سنار  (24

...براي انتخاب پاراگراف از متن موجود در یک کادر نگهدارنده متن، ..........  (25
روي یکی از کلمات پارگراف سه بار )پشت سر 

هم( کلیک می کنیم

Advancedگیرد؟براي پسوردگذاري بر روي فایل فشرده کدام تب مورد استفاده قرار می  (26

sound recorderبراي تولید محتواي صوتی کدام برنامه کارایی دارد؟  (27

Convert to wordم؟یینمایرا انتخاب م نهیکدام گزWord به PDFسند  کی لیبراي تبد  (28

نهیگز دهایبراي چاپ همه اسال بازشده ....... را انتخاب کرده و در پنجره نهیگز لیاز منوي فا دیبراي چاپ اسال  (29

Paint/All(راست از چپ به) م؟یکنی....... را انتخاب م

All at onceکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟Speed/Effect براي حرکت دادن متن به صورت یکجا در قسمت   (31

همه مواردحل مناسب است؟براي حل مشکل کوتاه بودن زمان تمرکز دانش آموزان کدام راه  (31

Ecsفشرد؟ دیرا با دیکدام کل دهایاسال شیبراي خاتمه دادن به نما  (32
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Formatاز طریق کدام منو عمل می کنیم؟Slide Layout براي دسترسی به پنجره  (33

زوماً باید از میکفروفون خارجی استفاده کردلبراي ضبط با گوشی تلفن همراه کدامیک صحیح نمی باشد؟  (34

Slide Layout.ندیگوی....... م باشندیم ریجهت درج متن و تصو ییهاکه شامل محل یخال دهايیبه اسال  (35

Presentation1چیست؟ PowerPointفرض نام فایل نمایش در به طور پیش  (36

Paintکرد؟ شیرایو دلخواه بهرا  یکتاب درسpdf  لیدر فا ریاز تصو یقسمت توانیافزار مبه کمک کدام نرم  (37

Split To Volumeنمود؟ میتقس دلخواه قسمت با حجم نیرا به چند میحج هاي لیفا توانیم نهیکدام گز لهیبه وس  (38

Archive Formatهاي حجیم را به چندین قسمت با حجم دلخواه تقسیم نمود؟توان فایلبه وسیله کدام گزینه می  (39

سواالت تستیبهترین روش ارزشیابی در کالس مجازي کدام است؟  (41

روش براي باال بردن کیفیت فیلم کدام است؟بهترین   (41
Full HD  را روي یوضوح گوش ماتیتنظ

میبگذار

بیان کاربرد درس در زندگی روزمرهبهترین مورد براي جلب انگیزش یادگیرنده به محتواي درسی چیست؟  (42

از مراحل کیبه کدام  مربوط آموزان نسبت به موضوع درس داستان با هدف کنجکاو کردن دانش کی انیب  (43

کردندرگیر است؟ ریز
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شناخت گراییاست؟« تالش براي برقراري ارتباط براي ساخت معنا»تجویز کدام رویکرد روانشناسی براي تدریس،   (44

رکیبیت رننگ می کند.ها را کمرا تقویت و معایب سایر روشهاي دیگر تدریس مجازي به صورت ....... مزایاي روش(45

از  PDFدر قالب یک فایل  documents, spreadsheets, presentationsهايلینمودن فا بیترک  (46

Nitro PDFافزار است؟قابلیت هاي کدام نرم

کاربردباشد؟یبلوم م موردنظر بر دستگاه گردش خون جزء کدام سطح از اهداف تیو فعال هینقش تغذ حیتشر  (47

وضعیتنوار شود؟کل اسالیدها در کدام نوار نمایش داده میتعداد   (48

Optionنماییم؟ را انتخاب نهیگرفته شده کدام گز ریمختلف روي تصو ماتیجهت انجام تنظ  (49

Createخاب می نماییم؟کدام گزینه را انت PDFبه  Excel و PowerPoint ،Wordهاي تبدیل فایلجهت   (51

Protectنماییم؟جهت رمزگذاري کدام گزینه را انتخاب می  (51

Fileنماییم؟از هر فایل دلخواه چگونه عمل می PDFجهت ساخت   (52

Save asم؟یینمایدلخواه چگونه عمل م لیاز هر فا PDFجهت ساخت   (53

Nitro PDF Creatorم؟یینمایرا انتخاب م ریز نهیکدام گز نت،یپر نهیبا گز PDF لیجهت ساختن فا  (54
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Text Typeم؟ییرا انتخاب نما نهیو اضافه نمودن متن کدام گز شیرایجهت و  (55

همه مواردچرا گوشی هاي هوشمند براي تولید محتوا کارآمد هستند؟  (56

با تلفیق فناوريد مستقیم در تدریس را ارتقا بخشید؟چگونه می توان رویکر  (57

چنانچه موضوع درسی ما براي اولین بار ارائه میشود، براي درگیري فعال یادگیرنده با محتوا در نظر گرفتن  (58

دهندهسازمان پیشکدام مورد در طرح درس ضروري است؟

درصد 01حداکثر چند درصد از یادگیري از طریق خواندن و مطالعه محقق می شود؟  (59

از سن بلوغقبل آموزان ........... داراي قدرت تفکر انتزاعی نمی باشند.دانش   (61

خودآگاهی کامل ندارنددانش آموزان تا قبل از بلوغ نسبت به کارهاي خود ...................  (61

موضوع عصبانی شدهدانش آموزان کالس مدام درباره کارهاي خود سواالت متعددي می پرسند و معلم از این   (62

دانش آموزان نیاز به توجه معلم دارنداست. معلم کدام خصوصیت دانش آموزان را نمی شناسد؟

دبیر تعلمیات اجتماعی از دانش آموزان می خواهد تا درباره مشکالت شهرنشینی پوستري را به صورت گروهی  (63

خالقیتبسازند. این فعالیت در راستاي کدام مهارت می باشد؟

یگردش کنند و گزارش رازیش در شهر نیتا در تور مجازي آنال خواهدیها ماز بچه یاجتماع ماتیتعل ریدب  (64

آموزان تمایل به کارهاي تیمی دارنددانش براي چه انجام شده است؟ تیفعال نی. اسندیبنو

د.گیري کننکش دور تا دور اشیاء مربع شکل را اندازهخواهد تا با خطدبیر ریاضی براي بحث محیط مربع می  (65

به خاطر انتزاعی بودن بحث محیطار براي چه انجام شده است؟این ک
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 به خاطر آنکه دانش آموزان تحرکی ندارند دقیقه در کالس تدریس می کند. چرا این کار صحیح نیست؟ 01دبیري   (66

ر ادبیري از دانش آموزان خواسته است تا نمونه سواالت امتحانی را بخوانند و براي امتحان آماده شوند. این ک  (67

 انشد کدام سطح از سطوح یادگیري است؟

در بازتعریف نقش معلم در فضاي مجازي، کدام مورد مربوط به روش تدریس و کدام مورد ناظر به نقش   (68

 پداگوژیک –تکنیکال  تعاملی معلم با سایر همکاران وي است؟

 سوالرسش پ در مرحله طرح مساله چه فعالیتی انجام می گیرد؟ E5در چرخه تدریس   (69

 طبقه بندي باشد؟در رابطه با سطوح مختلف یادگیري، کدام تمرین در سطح درك و فهم نمی  (71

 دهد؟هاي تخصصی چه اتفاقی رخ میدر روش جیگساو، در مرحله گروه  (71
به اشتراك گذاري مطالب خوانده شده مشترك 

 توسط افراد

 مواردهمه  کرد؟ به عنوان محتواي ارائه شده استفاده توانیم لیدر شبکه شاد از کدام نوع فا  (72

پیوسته را تشکیل بدهد، کدام گزینه را  PDF در صورتی که بخواهیم فایل هاي مورد نظرمان یک سند  (73

 Combine انتخاب نماییم؟

 Cut در عمل انتقال اسالید، از محل اولیه ................. و در محل مکان نما قرار می گرد.  (74

در کدام گزینه زیر زمان تاخیر براي حرکت  Timingو در سربرگ  Custom Animationدر کادر   (75

 Delay ارد کرد؟موضوع را می توان و
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 Play با انتخاب کدام دکمه فقط اسالید جاري اجرا می شود؟ Slide Transitionدر کادر   (76

 ايشاخه زند؟از همه بیشتر حاکم است و جریان حرکت و حوادث کالسی را رقم می« گفتگو»در کدام سناریو   (77

 Slide Sorter ال هستند؟در کدام شیوه نمایش، اسالیدها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتق  (78

دار اسالیدها از قبیل فونت، اندازه هاي نشانهتوان شکل ظاهري لیستمی Slide Masterدر کدام قسمت از   (79

 Master Text Style ییر داد؟تغ را …فونت و

 Speed می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد؟ Custom Animationدر کدام قسمت از کادر   (81

 Archive Format انتخاب نمود؟ ZIPیا  RARت می توان نوع فشرده سازي خود را بر حسب در کدام قسم  (81

 و بلف ا در کدام مدل امکان تکرار آموزش به دفعات مکرر وجود دارد؟  (82

 آموزش خودآموز در کدام مدل دانش آموز کمترین میزان فعالیت و تعامل را در حین تدریس دارد؟  (83

ز ادغام فناوري در یادگیري، به دانش آموزان این امکان را می دهد تا از مخاطب واقعی یک در کدام مرحله ا  (84

 بازخوردواقعی دریافت کنند؟
 اصالح

 همه موارد در کدام مورد زیر، دانش آموزان یادگیري بیشتري خواهند داشت؟  (85

 در کدام مورد یادگیري بیشتري روي خواهد داد؟  (86
هد کاربردهاي خواها میدبیر علوم از بچه

 الکتروسکوپ را با ساخت آن تجربه کنند
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در کدام مورد یادگیري بیشتري روي خواهد داد؟  (87
دبیر علوم از بچه ها می خواهد کاربردهاي 

الکتروسکوپ را با ساخت آن تجربه کنند

مشارکتییادگیري  –یگساو ج در کدام مورد، روش با رویکرد آن به درستی ذکر شده است؟  (88

Normalنما نمی توان متن یا تصویر به اسالید اضافه نمود؟ در کدام  (89

خودآموزروش ندارد؟ بازخوردي از سوي معلم وجود چیمجازي ه سیهاي تدراز روش کیدر کدام  (91

Normalکرد؟ اضافه دیبه اسال ادداشتیو  ریمتن، تصو توانیم ریاز نماهاي ز کیدر کدام  (91

دقیقه است، دانش آموزان مدام در حال حرکت و جنب و جوش هستند. علت 01در کالس درسی که   (92

چیست؟
هر ده دقیقه دانش آموزان نیاز به تحرك و 

جابجایی دارند

اهداف درس براي دانش آموزان بیان می شود...در مرحله آماده سازي پیش از چرخه تدریس مجازي .....  (93

چه در دوره کرونا و چه حالت عادي استفاده دارددر مورد تولید محتوا کدام گزینه صحیح است؟  (94

فقط براي دوره کرونا مفید استت؟در مورد محتواي آموزشی کدام صحیح نیس  (95

Selectچه نام دارد؟ "انتخاب ناحیه"قسمت مربوط به  paintافزار در نرم  (96
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 resize چه نام دارد؟ "غییر اندازهت"قسمت مربوط به  paintافزار در نرم  (97

 rotate چه نام دارد؟ "انتخابیرخش عکس یا ناحیه چ"قسمت مربوط به  paintافزار در نرم  (98

 Mp4 ؟باشدیها نمدام مورد جزء انواع خروجیک paintافزار در نرم  (99

کدام مورد جزء روش هاي فعال « بخش مشخص سازي روش ارائه و سازماندهی محتوا»در نوشتن طرح درس   (111

 سخنرانی تدریس نیست؟

 دقیقه 0تا 0 است؟ قهیچند دق لمیبندي محتوا در ارائه آموزش به صورت فبراي بخش ییزمان طال  (111

فاهیم درسی می پردازیم، از چه نوعی سناریویی استفاده می زمانی که به دسته بندي و طبقه بندي مطاب و م  (112

 نماییم؟
 اياخهش

زمانی که گروهی از دانش آموزان براي نگارش یک متن در مورد آثار مثبت و منفی کرونا بر زندگی دانش   (113

 قویتت آموزان در گوگل داکس به مشارکت می پردازند، در کدام مرحله از ادغام فناوري در یادگیري قرار دارند؟

 روش نکته به نکته )یک شباهت، یک تفاوت( شباهت ها و تفاوت هاي یک متن را می توان به روش ......... بیان کرد.  (114

 مدل معکوس ترین مدل آموزش ترکیبی با شرایط آموزشی در دوران کرونا کدام است؟شبیه  (115

تاجی و استقرائی در موارد زیر به جز گزینه شناخت انواع بند مستقیم، پیوندي، تعلیقی، دوپاره، شناور، استن  (116

 اب در تألیف کتاب کاربرد داردفوق کتندهاي ب ....... کاربرد دارد.

 هنگام خواندن و شنیدن طبق هرم یادگیري ادگارد، بیشترین میزان یادگیري چه زمانی محقق می شود؟  (117
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 روش خودآموز ود در بازار جزء کدام یک از روش هاي آموزشی مجازي هستند؟فیلم هاي آموزشی موج  (118

 بسط و شرح –ي مغز بارش –طرح مساله  صحیح است؟ E5کدام ترتیب براي مراحل تدریس   (119

 برشماري و فرآیندي یر، سبک سخت به حساب می آیند؟کدام دسته از سبک هاي ز  (111

 اله و بارش مغزيمسطرح  رد؟یگیکدام دو مرحله معموالً با هم انجام م  (111

 همه موارد باشد؟آموزان در سن بلوغ میهاي مورد عالقه دانشکدام فعالیت جزء فعالیت  (112

 دار است؟و هدف داریمعن تیکدام فعال  (113
اي پرسیدن ملیت یک نفر از چه جملهبراي 

 کنیداستفاده می

 Note Page آید؟شمار میهاي نمایش اسالید بهکدام گزینه از روش  (114

 علل پیچیدگی مطالب درسیبررسی  شود؟یاز کاربردهاي کُدگذاري محسوب نم نهیکدام گز  (115

 استالگوي هر سه گزینه باال  درست است؟ Slide Masterکدام گزینه براي   (116

 Put Recovery Record کدام گزینه براي ایجاد ریکاوري براي فایل فشرده است تا در صورت خرابی بتوان آن را ترمیم نمود؟  (117

 Title Only رود؟وان به کار میبراي اضافه کردن فقط اسالید عن Slide Layoutکدام گزینه در قسمت   (118
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 به نوع درس می تواند بسیار کارآمد باشدسته ب کدام گزینه در مورد محتواي آموزشی مجازي به صورت پادکست صحیح است؟  (119

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  (121
 ت،یفیهنگام ضبط صدا، براي باال بردن ک

 کیرا تا حد امکان به دهان نزد یگوش کروفنیم

 میکن

ازي مورد بررسی قرار می دهد تا در صورت بروز اشکال آن را کدام گزینه فایل را بعد از عملیات فشرده س  (121

 Test Archive Files گزارش کند؟

 Create SFX Archive کند؟یم لیتبدEXE  فشرده شما را به صورت لیفا نهیکدام گز  (122

 غربال کردن مفاهیم اصلی کدام گزینه هدف کدگذاري نیست؟  (123

 Add To Name Folder.rar سازد؟یم عاًیفولدر شما سر ای لیبا نام فا RARفشرده  لیفا کی نهیام گزکد  (124

 سازيهآماد کدام مرحله بخشی از چرخه تدریس نیست؟  (125

 هاي زیر جزء سطح کاربرد است؟کدام مورد از فعالیت  (126
مورد  کیآموزان در حال محاسبه تعداد سرامدانش

 براي کفپوش کردن کف کالس هستند ازین

 ايبه معلم حرفهنیاز  شود؟یکالس معکوس محسوب نم هايتیکدام مورد از مز  (127

 مدیریت مورد جزء گام هاي طرح درس نویسی نیست؟کدام   (128
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 مشاهده و مجدد و تدریس کدام مورد در آموزش همزمان وجود ندارد؟  (129

 همه موارد کدام مورد مهمترین اقدام هنگام نوشتن اهداف آموزشی در طرح درس می باشد؟  (131

 همه موارد ه شود؟کدام مورد می تواند به عنوان ابزار سنجش و جمع بندي مطالب در نظر گرفت  (131

 Snagit کاربرد دارد؟ توریبرداري از صحنه مونعکس نهیافزار در زم کدام نرم  (132

 مواردمامی ت کدام وسیله براي تولید محتوا مناسب است؟  (133

 باشد؟یم حیصح ریاز عبارات ز کیکدام  (134
از فناوري به ترتیب ابتدا باعث تحول و استفاده 

 شودسپس بهبود امر آموزش می

 کدامیک از فعالیت هاي زیر معنی دار و هدفدار است؟  (135
 ايپارچه ریشکل ز لیمستط زیبراي آنکه روي م

 میدار ازیپارچه ن زانیچه م م،یاندازیب

 Ctrl + M کدامیک از گزینه هاي زیر براي اضافه کردن اسالید جدید به کار می رود؟  (136

 مدل انفرادي گیرند؟هاي چرخشی قرار نمیلبندي مدهاي یادگیري ترکیبی در طبقهکدامیک از مدل  (137

 عدم وجود بازخورد کدامیک از معایب اصلی آموزش خودآموز است؟  (138
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شمارش تعداد کلمات و جمالت یک متنشود؟کدامیک از موارد زیر از کاربردهاي سبک شناسی محسوب نمی  (139

کنندسادگی همه چیز را نقد میه بنیست؟ 10آموزان قرن هاي دانشکدامیک از موارد زیر از ویژگی  (141

با شنیدن بهتر یاد می گیرندنیست؟ 10آموزان قرن  هاي یادگیري دانشکدامیک از موارد زیر از ویژگی  (141

دیاي واقع بر روي اسالموضوعه شنیمیانباشد؟اسالید می Transitionکدامیک از موارد زیر براي تعریف گذار   (142

excelست؟یمناسب ن ریمحتوا به صورت عکس و تصو دیبراي تول ریاز موارد ز کیکدام  (143

استفاده از تصاویر متحركکند؟کدامیک از موارد زیر به عینیت بخشیدن مسائل انتزاعی کمک می  (144

کند؟یکمک م یمسائل انتزاع دنیبخش تینیبه ع ریاز موارد ز کیکدام  (145
تکلیف جهت کار بیشتر دانش آموزان در تعیین 

منزل

مواردمه هکدامیک از موارد زیر جزء مواردي است که نیاز به تفکر انتزاعی دارد؟  (146

ي غیرهمزمان صحیح نیست؟کدامیک از موارد زیر در خصوص روش آموزش مجاز  (147
آموز از معلم به صورت روش دانش نیدر ا

کند یم افتیبازخورد در میرمستقیغ

یک رایانه قابل حملکدامیک از موارد زیر محتواي آموزشی نیست؟  (148
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 تأثیر بیشتري در مخاطب دارد؟دامیک ک  (149
کدام بسته به نوع درس و مخاطب اثر خود را ر ه

 .دارد

 بینی مشکالتپیش در طرح درس مجازي وجود ندارد؟ کیکدام  (151

 می توانند نقشه مفهومی درسی را ترسیم کنند کدگذاري چه کمکی به دانشآموزان می کند؟  (151

 براي افزایش کیفیت فیلم رود؟براي کدام منظور به کار نمیکم کردن حجم فیلم   (152

 File در کدام بخش قرار دارد؟ Header & Footer نهیگز  (153

 همه موارد محتواي آموزشی در زمان ....... مناسب است.  (154

 همه موارد فوق صحیح است تواند .......محتواي آموزشی می  (155

 سامانه شاد......... تواند درمدرس می  (156
محتوا به صورت ترکیبی از ساخته خود یا دیگران 

 ارائه دهد

 مدل معکوس مدلی از آموزش ترکیبی که بر پایه یک نظریه یادگیري قابل توضیح است؟  (157

مدلی از آموزش ترکیبی که دانش آموز متناسب با سرعت و مدل یادگیري خود به کمک آموزش الکترونیکی،   (158

 نعطفممدل  پردازد؟ه تحصیل میدر مدرسه ب
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آموزان به خواست خود و جهت افزایش دانش و آگاهی خود در مدلی از آموزش ترکیبی که در آن دانش  (159

 خود ترکیبیمدل  کنند.کالس هاي آموزشی که خارج از مدرسه به صورت مجازي برگزار می شود، شرکت می

ین کالس درس و اتاق کامپیوتر در حال چرخش هستند چه نامیده مدلی از آموزش که در آن دانش آموزان ب  (161

 مدل بین سایت و کالس می شود؟

فناوري است در حال  ستگاهیا از آنها یکیمتفاوت که  هايستگاهیا نیآموز باز آموزش که در آن دانش یمدل  (161

 بین ایستگاهیمدل  چرخش است؟

 نقطه آغاز آموزشتعیین  ست؟یچ یسیهدف در طرح درس نو نییمرحله بعد از تع  (162

 مسالهرح ط مرحله .............. است. 5Eمرحله بعد از درگیر درگیر کردن در روش   (163

آموز دهیم بعد از دو هفته در خاطر دانش گوییم و انجام میمطابق هرم ادگار، چند درصد از مطالبی که می  (164

 درصد01 ماند؟باقی می

 و بسطشرح  دهد؟یمعلم بعد از بارش مغزي کدام مرحله را انجام م  (165

 رونديحافظه  نند؟ک تیتقو توانندیرا م حافظه کدام شتریب دهندیدرس م یحیو روش توض یخط ويیکه با سنار یمعلمان  (166

 مواردهمه  معناي معکوس در روش کالس معکوس به چه معناست؟  (167

 مواردهمه  از پیش آزمون چیست؟منظور   (168

 یک موضوع انتزاعی است "مساحت مثلث زیر را محاسبه نمایید."موضوع مقابل چه خصوصیتی دارد؟   (169
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 محتواهاي رسمی در شاد هاي مجازي کدام گزینه است؟ترین منبع یادگیري در زمان آموزشمهم  (171

 دتمامی موار توان صدا را با استفاده از ....... ضبط کرد.می  (171

 ویرایش عکس براي چه منظوري به کار میرود؟ paintافزار نرم  (172

 ارائه مطلب باشد؟افزار ....... میافزار پاورپوینت یک نرمنرم  (173

 مغزيبارش  باشد؟زیر می از مراحل کیآموزان در کداممورد انتظار از دانش تیفعال ،یهاي مفهمومنقشه  (174

 4 کند؟نوار ابزار پاورپوینت امکان مشاهده یک نمایش را به چند روش فراهم می  (175

 WinRaR باشد؟هاي فشرده کدام گزینه می یکی از نرم افزارهاي مدیریت فایل  (176
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:همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها در سایت و کانال ما دنبال کنید  
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