
 

 

 

 پاسخ سوال ردیف

در کدامیک از سطوح مدل سمر، فناوری در تدریس جایگزین روش قبل شده و بهبود عملکرد یاددهی را به دنبال   1

 دارد؟

 افزونگی

 ابداع تحقیق گروهی و کاوش در خصوص مباحث درسی در فضای وب مصداق کدام یک از سطوح مدل سمر است؟  2

 دانش محتوی مبتنی بر فناوری می کندتا معلم با استفاده از فناوری به تولید محتوا به شکلی موثر بپردازد؟کدام یک از حوزه های ذکر شده کمک   3

گذاری کارگروه های هوشمند سازی مدارس وظیفه سازمانی کدام سطح از سازمان های ذیربط آموزش و یاستس  4

 پرورش است؟

 از ستاد تا مناطق

 انگیزه و تشویق مرتبط نقش زیادی در . . . . معلمان در توسعه مدارس هوشمند خواهد داشت.برگزاری سمینارها و جشنواره های   5

 غلط نرم افزاری وجود ندارد. officeبرای ارائه مطالب به صورت الکترونیکی در بسته نرم افزاری   6

 رتبه بندی مدارس هوشمند مهمترین هدف از ارزیابی مدارش هوشمند چیست؟  7

 معماری شناختی خصوصیات و ویژگی های مدل مفهومی محسوب نمی شود؟ کدام گزینه از  8

 تغییر ایجاد کارگروهی به صورت روزنامه دیواری به شکل چند رسانه ای مصداق کدامیک از سطوح مدل سمر است؟  9

 تمرکز بر آینده تاکید دارد. کدامیک جز اصول کلیدی در هوشمند سازی مدارس است؟  10

 توانمند سازی در سطح ملی های چشم اندازهای مدارس هوشمند نیست؟کدامیک از مولفه   11

  کدام گزینه نادرست است؟  12

 توانمندی کادر اداری. استفاده از سامانه های حسابداری مربوط به کدام حوزه از شاخص های ارزیابی است؟  13

اسالیدها فعال هستند پخش شود از کدام ، برای اینکه بخواهیم فایل صوتی تا زمانی که power pointدر نرم افزا   14

 گزینه استفاده می شود؟

Loop until stopped 

 غلط استفاده می شود؟ numbering، برای درج لیست های غیر ترتیبی از power pointدر نرم افزار   15

شناخت، رفتار و صفات جسمی  کدام جمله صحیح است؟  16

سه مولفه اصلی هوش احساسی 

 می باشند.

یادگیری . . . . . سطحی از یادگیری است که در آن، معلم نقش تسهیل کننده و دانش آموز نقش محوری برای   17

 یادگیری بر عهده دارد.

 2سطح 

شیوه نامه هوشمند سازی  مهمترین سند مدل اجرایی مدارس هوشمند کدام است؟  18

 مدارس

 تقویت ؟ ...می باشد 5sموارد زیر مربوطه به کدام مرحله از روش تدریس   19

 on-lineروش مجازی  برای فراگیری کدام روش آموزش از راه دور مناسب تر است؟ Adobe Connectنرم افزار   20

 از مناطق تا ستاد ارزیابی از مدارس هوشمند در چه سطحی از گزینه های زیر تعیین می گردد؟  21

 غلط انفرادی ادامه پیدا کند.ارائه مطالب آموزشی ابتدا باید به صورت همیاری و سپس به صورت   22

هوش یک پدیده ذاتی است و  بر اساس نظریه گانتر کدام گزینه نادرست است؟  23

تاثیرات محیط نمی تواند در آن 

 نقشی داشته باشد.

 صحیح ، بزرگ یا کوچکی نمای اسالیدها در چاپ یا نمایش اسالید ها هیچ تاثیری ندارد.power pointدر نرم افزار   24

، برای اینکه صدایی که انتخاب کردیم در اسالیدها پخش بشه از کدام گزینه استفاده power pointدر نرم افزار   25

 می شود؟

Play across slides 

 سامانه مدارس هوشمند بهترین ابزاری که می تواند تعامل علمی و آموزشی بیم مدارس برقرار نمیاد کدام است؟  26

 اجرا "آموزش" مربوط به وظایف کدام یک از فعالیت های اصلی است؟در مبحث کارگروه های هوشمند سازی   27

 ابداعتغییر، افزونگی، جایگزینی،  چهار سطح مدل سمر به ترتیب کدام است؟  28

 صحیح سی استمهمترین بستر برای انتقال مهارت های الزم برای زندگی در عصر حاضر که عصر ارتباطات است برنامه در  29

 صحیح " مربوط به مدیریت یکپارچه از مولفه های مدل مفهومی مدارس هوشمند ایران است.امور مالی"  30

 صحیح اجرای طرح های نوین در راستای هوشمند سازی مدارس مربوط به کارگروه توسعه می باشد  31
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 صحیح کادر اداری و آموزشی می باشد.استفاده از سامانه های حسابداری مربوط به شاخص های ارزیابی توانمندی   32

بهره گیری از معلمین راهنما متعدد جهت هدایت پژوه شی در مدارس هوشمند پیشرفته، جز شاخص های توانمندی   33

 دانش آموزان ارزیابی می شود.

 صحیح

"چارچوبی برای تعیین مهارت های مورد نیاز معلمان برای بکارگیری فناوری اطالعات در برنامه مدلی که   34

 نام دارد. TPACKدرسی است" 

 صحیح

 صحیح )خودارزیابی( با شاخص کمی ارزیابی می گردد.2تعیین رتبه بندی نمون برگ   35

ت خانواده در فرآیند یاددهی یادگیری، اهداف کالد در هوشمند سازی شامل اثر بخشی و افزایش کارایی، مشارک  36

تحول در نظام برنامه ریزی، عدالت آموزشیف ایجاد محیطی پویا و جذاب، ارزیابی متناسب با استعدادها، رشد مهارت 

 های ذهنی، جسمی، عاطفی و توانمندی های اعتقادی، تربیتی، علمی فرهنگی است.

 صحیح

معلمان آموزش دیده )نیروی  مربوط به کدام مولفه مدل مفهومی است؟بیشتریت شاخص های ارزیابی مدارس هوشمند   37

 انسانی(

 StatusBar تعداد اسالیدها، شماره اسالید جاری و تم مورد استفاده در اسالیدها در کدام گزینه قابل مشاهده است؟  38

توسط مقام معظم اولین و مهمترین سند باالدستی طرح هوشمند سازی مدارس سیاست های کلی نظام است که   39

 رهبری ابالغ شده است.

 صحیح

 صحیح ارزیابی از مدارس هوشمند به منظور رتبه بندی مدارس انجام می شود.  40

 صحیح استفاده می شود. Smart Art، برای درج لیست با اشکال گرافیکی از power pointدر نرم افزار   41

 صحیح استفاده می شود. numbering، برای درج لیست های ترتیبی از power pintدر نرم افزار   42

 صحیح در افزونگی مدل سمر، فناوری در تدریس جایگزین روش قبل شده و بهبود عملکرد یاددهیه را به دنبال دارد.  43

 صحیح بر اساس نظریات اصول و مبانی هوشمند سازی مدارس: آموزش باید شامل درک عمیق باشد.  44

 صحیح مدارس هوشمند شامل نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند، هوشمند پیشرفته است. سطوح  45

 هیجانی بودن کدامیک جزء حیطه های سالوی نیست؟  46

 صحیح در ارزیابی شاخص فضا و تجهیزاتدر مدارس نیمه هوشمند دارا بودن کارگاه رایانه مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.  47

 صحیح است. LFDفناوری نوین در صفحه نمایش   48

 صحیح وجود ندارد. saveگزینه  One noteدر نرم افزار   49

50  

 کدام گزینه نادرست است؟

دانش آموزان در کالس درس 

تمرکز بیشتری داشته باشند تا 

 مفاهیم را به خاطر بسپارند

 Notes master برای تنظیم نمای ظاهری یادداشتها از کدام گزینه استفاده می شود؟  power pointدر نرم افزار   51

52  
 کدامیک از گزینه ها صحیح است. "پداگوژی "در تعریف 

علم آموزش و هنر یاددهی و 

 انتقال مفاهیم

 Emphasis هرگاه نکته ای قرار داده شود که به توجه و تاکید بیشتری نیاز دارد؟  power pointدر نرم افزار   53

 Computational Speed کدام یک جزء توانمندی مغز انسان نیست؟  54

 باشند. SMARTاهداف  کدام یک از ویژگی های اهداف طرح درس است؟  55

56  
 به ترتیب کدامند؟ 5Eپنج مرحله روش تدریس 

تشریح , معرفی , جستجو , 

 تقویت , ارزیابی
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