
جوابسوال
افزونگيبرگزاري آزمون الكترونيكي به جاي آزمون كاغذي مصداق كداميك از سطوح مدل سمر است

ارزشيابيكداميك از مراحل الگوي ADDIE بايد از ابتدا تا انتهاي آموزش بررسي شود
بهره هوشيتوانايي مغز انسان

 Package براي اينكه فونتها و اشيا در پاورپوينت هنگام انتقال فايل در سيستم ديگري قابليت انتقال داشته باشند از
صحيحFor CD استفاده مي شود

تغيير ساختارمعماري مدرسه، ترويج دانش و فناوري، محيطي پويا و جذاب، كداميك ماموريتهاي بيشتري از مدارس هوشمند را بيان مي كند
فناوري هاي نوين، مهارتهاي معلمين، والدين

نرم افزار Adobe Connect براي فراگيري كدام روش آموزش از راه دور مناسبتر است
مدرسه اي كه مديريت، نظارت، ياددهي-يادگيري، منابع آموزشي و كمك تعريف مدارس هوشمند

آموزشي، ارزشيابي، اسناد و امور دفتري برپايه فناوري اطالعات باشد
هر سه موردقابليت هاي فناوري اطالعات براي تحقق اهداف برنامه درسي كدامند

صحيحدر نرم افزار One Note گزينه Save وجود ندارد
ابداعتحقيق گروهي و كاوش درخصوص مباحث درسي در فضاي وب مصداق كداميك از سطوح مدل سمر است

برنامه درسيمهمترين بستر براي انتقال مهارتهاي الزم براي زندگي در عصر حاضر كه عصر ارتباطات مي باشد كدام است
هر سه موردكدام گزينه سطوح شش گانه مدل بلوم را نشان ميدهد

در صورت عدم تاييد درخواست مدارس هوشمنداز سوي كارگروه مناطق يا استان بعداز چه مدتي مي توانند مجددا 
بعد از شش ماهدرخواست فعاليت مدارس هوشمندنمايند

نيمه الكترونيك، الكترونيك، نيمه هوشمند، هوشمند، هوشمند پيشرفتهسطوح مدارس هوشمند
تكامل سطح آموزش و ارزشيابيبا توجه به اهداف مدارس هوشمند كدام هدف در اين خصوص نادرست است

بهره گيري از معلمين راهنما متعدد جهت هدايت پژوهشي در مدارس هوشمند يشرفته جز كدام دسته از شاخص هاي 
شاخص توانمندي دانش آموزانمدارس هوشمند است

computationalكداميك جز توانمندي مغز انسان نيست speed 
غلطدر پاورپوينت براي ايجاد ليست هاي غيرترتيبي از Numbering استفاده مي شود

Transitionدر پاورپوينت براي اينكه نمايش اساليدها از حالت يكنواخت خارج شود از كدام گزينه استفاده مي شود
آموزش معلم به فراگيران در محيط وب مصداق كداميك از قابليتهاي فناوري اطالعات براي تحقق اهداف برنامه ريزي 

فناوري اطالعات به عنوان ابزار يادگيري گروهيدرسي است
انجام كارهاي پژوهشي و علميآسيب شناسي مدارس هوشمند چگونه انجام مي شود؟

Emphasisدر نرم افزار پاورپوينت هرگاه نكته اي قرار داده شود كه به توجه و تاكيد بيشتري نياز دارد
يادگيري سطح 2يادگيري .... سبكب از يادگيري است كه معلم نقش تسهيل كننده و دانش آموز نقش محوري براي يادگيري بر عهده دارد

گزينه 1 و 3در ارزيابي شاخص توانمندي كادر آموزشي در مدارس الكترونيك كدام مورد ارزيابي مي شود
كارشناسان مناطقمجوز شروع فعاليت مدارس هوشمند در سطح مقدماتي توسط چه شخص يا مرجعي صادر ميشود
اجرادر مبحث كارگروه هاي هوشمندسازي آموزش مربوط به وظايف كدام يك از فعاليتهاي اصلي است

بهره گيري از محيط هاي مناسب مجازي در فرآيند آموزش و آزمون در كداميك از سطوح مدارس هوشمند به عنوان 
هوشمندشاخص مورد ارزيابي قرار مي گيرد

هوش يادگرفتني استكداميك جز اصول كليدي در هوشمند سازي مدارس است؟
غلطپنل Outline پيش نمايشي از تمام اساليدها را نشان ميدهد

Normalناحيه يادداشت اساليد و Outline در كدام نما نرم افزار پاورپوينت قرار دارند
LFDفناوري نوين صفحه نمايش

در نظريه گارتنر هوش قابل ارتقا و افزايش است
مهم ترين سند مدل اجرايي مدارس هوشمند شيوه نامه هوشمندسازي مدارس است

پرونده الكترونيكي دانش آموزانداشتن كداميك از شاخصهاي زير در مدارس نيمه الكترونيك ضروري است شاخص ارزيابي كادر اداري و آموزشي
درك عميقبراساس نظريات اصول و مباني هوشمندسازي مدارس آموزش بايد شامل...... باشد

هيجاني بودنكداميك جز حيطه هاي سالوي نيست
شاخص توانمندي كادر اداري و آموزشياستفاده از سامانه هاي حسابداري مربوط به كدام حوزه از شاخصهاي ارزيابي است

در پاورپوينت براي درج ليست با اشكال گرافيكي از smart art استفاده مي شود
سياست هاي كلي نظاماولين و  مهمترين سند باالدستي

جايگزيني افزونگي تغيير ابداعچهار سطح مدل سمر
مديريت يكپارچهامور مالي

صحيحدر One Note امكان اضافه كردن Page وجود دارد
numberingدرج ليست ترتيبي

منطقه تا ستادارزيابي از مدارس هوشمند در چه سطحي انجام مي گيرد
در پاورپوينت براي درج متن در اساليد الگو از كادر متن استفاده مي شود

وجود ديواره آتش Firewall مربوط به شاخصهاي ارزيابي فضا و تجهيزات است
ايجاد شبكه پژوهشي فعال و فراگير تغيير نوآوري در نظام تعليم و تربيت راهكار 18/3

رسمي عمومي
TPACKمدلي كه چهارچوبي براي تعيين مهارتهاي مورد نياز معلمان براي بكارگيري فناوري در برنامه درسي است
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توسعهاجراي طرح هاي نوين در راستاي هوشمندسازي مدارس مربوط به كداميك از فعاليتهاي اصلي كارگروه هاست
Noteدر نرم افزار پاورپوينت براي تنظيم نماي ظاهري يادداشتها از كدام گزينه استفاده مي شود Master 

براي تغيير نام بخشها چه مي كنيم
پر كردن شكاف ديجيتالياولويت اصلي در توسعه ضريب نفوذ شبكه ملي اطالعات و ارتباطات (اينترانت) در مدارس چيست راهكار 1/17

Reflectionبراي ايجاد بازتاب متن
سامانه مدارس هوشمندبهترين ابزاري كه ميتواند تعامل علمي و آموزشي بين مدارس برقرار نمايد كدام است

دارا بودن كارگاه رايانهدر ارزيابي شاخص فضا و تجهيزات در مدارس نيمه هوشمند كدام مورد ارزيابي نمي شود
در نرم افزار پاورپوينت براي تغيير اولويت اجراي انيميشن ها از كدام گزينه استفاده مي شود

UNDPمدل مفهومي مدارس هوشمند
نقش تفكر انسانها بسيار حائز اهميت استبا توجه به ماموريتهاي مدارس هوشمند در جامعه جديد

غلطدر نرمافزار پاورپوينت براي خروج از نماي Slide show فقط مي توان از دكمه Esc استفاده كرد
رتبه بندي مدارس هوشمندمهمترين هدف ارزيابي مدارس هوشمند چيست

علم آموزش و هنر ياددهيدر تعريف پداگوژي كدام يك از گزينه ها صحيح است
طرح درس الكترونيكيشيوه بكارگيري فناوري اطالعات و محتواي الكترونيكي در برنامه درسي را مشخص مي كند

Playيادداشت صوتي در پاورپوينت Narration 
يادگيري نتيجه تفكر است
ماموريت مدارس هوشمند

نيروي انساني متفكر، شيوه هاي يادگيري-ياددهي، ترويج دانش و فناوري، 
ايجاد يك سازمان يادگيرنده، تغيير ساختار معماري مدرسه، فناوري نوين، 

محيطي پويا و جذاب، مهارتهاي معلمين و والدين

هدف هاي كالن
اثربخشي و افزايش كارايي، مشاركت خانواده در فرآيند ياددهي-يادگيري، 
تحول در نظام برنامه ريزي، عدالت آموزشي، ايجاد محيطي پويا و جذاب، 

ارزيابي متناسب با استعدادها، رشد مهارتهاي ذهني جسمي عاطفي، 
توانمنديهاي اعتقادي علمي تربيتي فرهنگيان

قطب اصلي آموزش عمومي، ارتباط چندجانبه، زندگي در عصر اطالعات، چشم اندازها
توانمندسازي در سطح جهان

ADDIE تحليل، طراحي، توسعه، اجرا، ارزشيابيالگوي
برخورداري معلمان آموزش ديده در حوزه فناوري اطالعاتبيشترين شاخصهاي مدل مفهومي

Alignmentتراز متن
Hyperlinkپيوند

5sمعرفي، جستجو، تشريح، تقويت، ارزيابي
مشخص، قابل اندازه گيري، قابل دستيابي، مرتبط، زمان منداهداف طرح درس

معلم تسهيل كنندهيادگيري 2
مدل مفهوميشاخص هاي رتبه بندي مدارس براساس ..... مدارس هوشمند تعيين مي گردد

شناخت رفتار و صفات جسمي سه مولفه اصلي هوش احساسيكدام جمله صحيح است
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