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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
ک یاز  ی اتیخصوص................. و  باشند یم ی کیالکترون ري یادگی ستمیس  کی ریناپذ   ییقسمت هاي جدا.................  (1

شوند  ی م جادی هستند که توسط ................. ا ی کیالکترون ريیگاد یبرنامه 
ا ابزاره – هایژگیو – ها مؤلفه

2)LMS   یادگیري سیستم مدیریت محتواي به چه معناست؟

3)MEmu   شبیه ساز یا ماشین مجازي یک نرم افزار

یدي ایو ت تراکمی، یصیآغازین، تکوینی، تشخ یابیشامل ارزش  رانیدر فراگ  یابیارز(4

فرد، فرآیند و محصوالتارزیابی در یادگیري الکترونیکی متمرکز بر (5

6)
  ري یادگ ی ................، توسعه، ارائه و نگهداري مواد  زي،یبرنامه ر یبه چگونگ  ی کیالکترون ريیادگی یابیارز

به برنامه و   نسبت نفعانی نظر ذ ، یمات آموزش خد  تی فیک  زانیه ها، مدور یبانی...... و پشت ،ی قیو تلف   یکیالکترون

 توجه دارد  ی از مطالب درس  ران یفراگ ري یادگی زانیم

طراحی و نحوه تدریس 

هر سه مورد از جمله امکانات بخش مخاطبین برنامه شاد می توان به موارد زیر اشاره کرد(7

بهتر هست؟  ری از لحاظ بصري و امکانات اجراي برنامه شاد با کدام روش ز(8
به صورت اجراي اپلیکیشن بر روي گوشی  

 هوشمند 
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3وجود دارد؟  د یدستگاه جد   کیورود در  ت یامن بیچند مرحله امکان باال بردن ضرتا  ی تیاز نظر امن(9

تبادل محتوا اصلی ترین فلسفه وجود گزینه اي به نام ارسال پیام در گروه وجود (10

My Files > Device storage > Shadاصلی ترین محل ذخیره فایل ها در شاد کدام است(11

ازي کارمجافزایش حجم کارها در آموزش الکترونیکی تحت چه عنوانی مطرح می شود؟ (12

مدیر کانال هست؟  یچه کسان اریافزودن عضو به کانال مدرسه در اخت(13

تیک زدن گزینه حذف براي همه اعضاءاگر بخواهید پیام براي همه اعضاي گروه حذف شود، چه کاري را باید انجام دهید؟ (14

اگر بخواهید یک متن و یا یک تصویر را در برنامه شاد ذخیره نمایید، در کدام قسمت این کار را باید انجام  (15

 دهید؟
ذخیره در گالري 

متن، صوت، تصویر، فیلم و انیمیشنکدام موارد در برنامه شاد وجود دارد؟  رهیامکان ذخ(16

همه موارد سه با کدام روش وجود دارد؟ کانال مدر عضویت در  امکان (17

متنامکان کپی کردن کدام رسانه به طور مستقیم از پیام رسان هاي دیگر به شاد وجود دارد؟ (18

هر سه مورد امکان مسدود کردن دانلود خودکار کدام مورد در شاد وجود دارد؟ (19
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انال یا گروه حداقل دو مدیر داشته باشد کانتقال مالکیت کانال یا گروه در چه صورتی امکان پذیر است؟(20

دیداري است؟ تیاز چه نظر حائز اهم ام یازه متن پاند (21

صحت سنجی اولین گام پس از ورود به صفحه اصلی برنامه شاد چیست؟ (22

د رسانه اي ه چنمؤلف است؟ اولین مؤلفه یادگیري الکترونیکی کدام   (23

رندگان یادگی توسط  ريیادگیهاي   ت ی............ تعامل در فعال..تواند براي ..... ی است که م ی.... ارتباط......... لیمیا  (24

ردی ر گمورد استفاده قرا
ویژگی  –مولفه 

تفکیک پذیري  اینکه ذهن کاربران با اطالعات نامربوط اشباع نشود، مربوط به کدام ویژگی طراحی رابط کاربري است؟(25

رویکرد شناخت گرایی سازگاري دارد؟  کردیاز نظر ساختاري با کدام رو  شتریبرنامه شاد ب  قیآموزش از طر(26

 آیا امکان ارسال فایل از پیام رسان هاي تحت ویندوز به شاد تحت وب وجود دارد؟ (27
بله با دانلود و ذخیره آن در پوشه شاد ویندوز و

آپلود آن در شاد، این کار ممکن می شود 

با برنامه هاي کلون امکان پذیر استآیا امکان استفاده دو کاربر از برنامه شاد در یک گوشی وجود دارد؟   (28

خیربدون داشتن شماره تلفن امکان ارتباط با فردي در شاد وجود دارد؟  ایآ(29
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آیا در شاد امکان ارتباط از طریق لینک پیام هدایت شده وجود دارد؟   (30

کاربر است که چه    له اما تنظیمات آن در اختیار

کسی می توانند از این طریق به حساب کاربري  

 دسترسی داشته باشد د  فر

آیا مسدود کردن ارسال پیام توسط اعضا در بخش دسترسی اعضاي گروه به معناي تبدیل گروه به کانال    (31

است؟
بله چون مثل کانال خواهد شد 

ی ژگیو  کی گنجانده شود تا  ی کیالکترون ير یادگیبرنامه  ک یتواند در   یم لیمیا......،  مناسب ... يهایبا استراتژ  (32

.کند   جادیو معلمان ا  رندگانی ادگی نی.. ب.........
تعاملی  - آموزشی طراحی 

دانلودهاي ویندوز  .خواهد  ره ی. ذخ........شود و در پوشه .. ی دانلود آن شروع م  ل،یکنار نام فا نییفلش رو به پا ي بر رو کیبا کل(33

استفاده از نسخه تحت وب و شبیه ساز ر یا لپ تاپ کدام مورد به درستی مطرح شده است؟ ه شاد در کامپیوتبراي اجراي برنام(34

است که  نی از راه ها ا ی کیرسان به شاد،   امیپ ک یاز  ل یارسال فا يبرا  (35

سه   ي رو ک یکل ل،ی رسان، دانلود فا ام یورود به پ

ري(اشتراک گذا Share) يرو  کینقطه، کل

باشه  يرو  ک یکالس، کل ي رو کی کل شاد، انتخاب

Download > Memo Downloadبراي آپلود فایل در شاد از طریق شبیه ساز، به طور پیش فرض فایل باید در کجا خیره شوند  (36

 <Settings> Advanced> Downloadsبراي تنظیم محل ذخیره فایل ها در مرورگري مثل کروم، کدام گزینه مسیر را درست مطرح کرده است؟(37
Location> Change
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به کدام قسمت   ره یها، آهنگ ها و غ لیشده مثل رسانه ها، فا يها به صورت طبقه بند  ل یبه فا ی دسترس  يبرا  (38

مراجعه کرد؟  د یبا لیدر پروفا
فایل هاي اشتراکی 

همه موارد ضروري است؟  ریهاي ز یاز آمادگ کیکدام   یکی الکترون ريیادگیراي اجراي ب  (39

Clone appنصب کدام برنامه بهتر است دي،یاندرو یگوش   ک یبراي استفاده دو کاربر از (40

سنجاق یا پیوستکرد؟  کیکل  د یکانال روي کدام عالمت با  ایدر گروه  لیبراي آپلود فا(41

Permissions > Storage> ONباشد د یچگونه با ماتیو ارسال رسانه ها تنظ  افت یشاد به حافظه جهت در ی براي دسترس   (42

و لپ تاپ کامپیوتر برنامه شاد از لحاظ بصري بهتر است در کدام سخت افزار زیر اجرا شود؟   (43

موزشیجبران عقب ماندگی هاي آاست؟  ریکدام مورد ز یعامل کاربرد آموزش از راه دور در سطح آموزشگاه نیبزرگتر  (44

Download > Memo Downloadکجا ذخیره می شونددانلود شده در شبیه ساز،  به صورت پیشفرض فایل هاي   (45

بهتر است محل ذخیره .................... فایل ها در شبیه ساز یا ماشین مجازي براي تسریع در دسترسی، به    (46

صورت دستی تعیین شود
دانلود  

دارد؟ پاک کردن تاریخچه با حذف مخاطب چه تفاوتی   (47
فتگوها حذف اما  در پاک کردن تاریخچه کلیه گ

 .می ماند مخاطب باقی  
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پشتیبانی فنی پشتیبانی آنالین در مدل یادگیري الکترونیکی شامل کدام مورد هست؟   (48

ها و صداها / اعالن ها تنظیمات / اعالن پیش نمایش پیام ها از کدام قسمت فعال می شود؟   (49

محصول  – فرآیند   -فرد  مل چه بخش هایی است؟براي نمایش تصویري جامع از یادگیري الکترونیکی شا 3Pپیوستار (50

تمامی پیام رسان هاتبادل اطالعات و محتوا بین شاد و کدام پیام رسان امکان پذیر است؟(51

ارائه اهداف کلی، مرحله اي و عینی ترتیب تحلیل اهداف در طراحی آموزشی چگونه است؟   (52

ست؟ یکانال مدرسه با کانال معلمان چ یتفاوت اصل  (53
دانش آموزان و کانال معلمان    يکانال مدرسه برا

.معلمان است يفقط برا 

ست؟یشاد در چ شنی کیتفاوت شاد تحت وب با اپل  (54
مثل ناوبري و رابط کاربري تفاوت    یدر موارد جزئ

 وجود دارد 

تفاوت شاد تحت وب با اپلیکیشن شاد در چیست؟  (55
در موارد جزئی مثل ناوبري و رابط کاربري تفاوت  

 وجود دارد 

ري یادگی در چارجوب  یثبت نام و جذب دانش آموزان در شبکه شاد جزء کدام بخش از مسائل آموزشگاه  (56

است؟  یکیالکترون
اداري امور 
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حافظه گوشی براي جلوگیري از پر شدن چرا باید هر از گاهی فایل هاي پوشه شاد را خالی کرد؟   (57

شبیه ساز استفاده کرد از دستگاه استفاده کرد؟  کیسه کاربر از نسخه تحت وب شاد در   ایتوان دو  ی چگونه م  (58

رد شود هر کس با یک مرورگر متفاوت واچگونه می توان دو یا سه کاربر از نسخه تحت وب شاد در یک دستگاه استفاده کرد؟ (59

از طریق دستگاه هاي فعال در بخش امنیت  شود؟  یاستفاده م وتریکامپ ا ی یشما در چند گوش  ي توان متوجه شد که از حساب کاربر ی چگونه م(60

فه نمایید؟چه کسانی را بهتر است به صفحه اصلی گروه اضا(61
افرادي که تعامالت زیادي در طول روز با آن ها  

داریم مثل مدیر، معاونین و نماینده هاي کالس 

معلم )سازنده گروه( مسدود کردن مخاطب را دارد؟  اریبه طور کامل اخت ی چه کس  (62

5حداقل تعداد کاراکترها براي نام کاربري در شاد چند کاراکتر است؟  (63

30تا  12چند است؟  ام یاندازه متن پ ریی دامنه تغ  (64

مگابایت 50صفر تا دامنه سرعت دانلود خودکار در برنامه شاد چقدر است؟   (65

القخاخوبی ها و رفتارهاي آدمی را علم دانـش بررسـی و ارزش گذاري بر (66

آبی  - تري خاکس .است مدرسه با ستاره ... مشخص شده  ریهر کالس در گروه مربوطه با ستاره ... و مد  ر یشاد دب شنیکیدر اپل(67
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 کوتاه پاسخ، ، یکامل کردن ، يا نه یچند گز ، یغلط، جورکردن-حی.. از انواع سؤاالت صح............ يدر آزمون ها  (68

شود ی استفاده م یمیو ترس حل مسئله   ، یحیتشر
شناختی

نگرش سنجیدر آزمون هاي ................(69

چک  ) رفتار  پوشه کار، مشاهده ،ی تیسازي، پروژه، عملکرد موقع هی ب.... از نمونه کار، ش .در آزمون هاي ............(70

 شود یاستفاده م ( واقعه نگاري ا یدرجه بندي  اس یمق ست،یل
عملکردي 

نگهداريشود؟   یبه کدام قسمت از مدل ارائه شده مربوط م  لیفا ره یبحث ذخ ، یکیدر آموزش الکترون  (71

از گروه ارتقاء به مدیر گروه و حذف  در بخش تنظیمات گروه، در روبروي هر عضو سه نقطه عمودي هست، گزینه هاي این قسمت کدامند؟(72

حالت تحت وب ه نصب ندارد؟ ب از یشاد ن ی در چه حالت  (73

هر سه مورد پذیر هست؟در حال حاضر اجراي برنامه شاد با کدام روش زیر امکان   (74

تاریخ تولد کد ملی و است؟ ر یامکان پذ  ریاطالعات ز دانش آموزان با کدام  تیدر حال حاضر احراز هو  (75

کنار نام کالس در  شود؟  یداده م  شیدر حالت تحت وب شاد تعداد اعضا در کجا نما  (76

جدید در حالتی که از نسخه تحت وب شاد استفاده می کنید بهتر است  از نسخه ................. مرورگر استفاده بکنید. (77
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ابزارهاي دیجیتالی جزء کدام یک از آزمون  در خواست از دانش آموز براي شبیه سازي یک موقعیت واقعی با   (78

هاي زیر است؟ 
کردي آزمون هاي عمل

در زمانی که از شبیه ساز اندروید در کامپیوتر براي اجراي برنامه شاد استفاده می کنید نکته کلیدي هنگام  (79

تایپ متن چیست؟ 

زمان تایپ متن فارسی حتماً یک بار در محل  

انگلیسی تایپ نشود نوشتن متن کلیک کنید تا 

حیح تر است؟ در زمینه دسترسی اعضاي گروه به افزودن عضو کدام جمله ص  (80

بهتر است در روزهاي اولیه تشکیل گروه کالسی،  

افزودن عضو باز و بعد از تکمیل اعضا از دسترس  

 خارج شود. 

در زمینه گزینه ارسال پیام توسط اعضاي گروه کدام جمله صحیح نیست؟   (81
جهت جلوگیري از بی نظمی بهتر است همیشه  

 ارسال پیام بسته باشد 

مدرسه با ستاره ر یدر شاد تحت وب، معلم هر کالس در گروه مربوطه با ستاره  و مد   (82

مشخص شده است
آبی  –خاکستري 

مدیر مدرسه و مدیر کانالدر کانال مدرسه  (83

کرد رفتارگرایی رویدر کدام رویکرد، یادگیري تغییر در رفتار است؟  (84

رویکرد سازنده گرایی در کدام رویکرد، یادگیري خلق معناي شخصی دانش است؟  (85

رویکرد ارتباط گرایی باشد؟در کدام رویکرد، یادگیري عبارت است از فرآیند خلق گره ها و ارتباط هاي جدید می   (86
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تنظیم بیوگرافی ارائه دهید؟در کدام قسمت تنظیمات پروفایل می توانید رزومه یا شرح مختصري از خود را   (87

ی کانال محتوا و مواد آموزش  هاي مختلف بارگذاري شده است؟ هی رشته ها و پا  هی هاي مربوط به کل ل یها و فا لم یدر کدام کانال ف(88

در کدام مورد بهتر است دانلود خودکار رسانه ها باز باشد؟   (89
در کانال یا گروهی که قصد داریم تمام رسانه ها یا  

 رسانه هاي خاصی مثل تصاویر را دانلود کنیم 

معلم دارد؟   یگروه را در گروه کالس   ریافزودن مد  اریاخت ی چه کس ه یدر گام اول(90

تولید محتوا و یادگیري دو بخش اصلی نمودار فرآیند یادگیري الکترونیکی کدام است؟(91

ساختار گذرواژه چند حالت دارد؟ (92
که فقط عدد است و گذر واژه که عدد، حروف   نیپ

 و کاراکتر هست 

ذخیره در دانلودهاساده ترین راه ذخیره فایل ها در شاد کدام است؟  (93

اق کردن مخاطب یا گروه یا کانال چه مزیتی دارد؟ سنج  (94
که مراجعه   یمخاطب ایبه کانال، گروه  یدسترس 

 شود  ی راحتتر م می دار ادیز

آزمون هاي شناختی سؤال هاي چند گزینه اي جزء کدام یک از آزمون هاي زیر است؟  (95

آزمون هاي مهارتی سؤال هاي حل مسئله و ترسیمی جزء کدام یک از آزمون هاي زیر است؟ (96
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آزمون هاي شناختی کوتاه پاسخ و تشریحی جزء کدام یک از آزمون هاي زیر است؟   سؤال هاي  (97

ارزشیابی   سؤال هایی که در پایان آموزش از دانش آموزان در برنامه شاد پرسیده می شود، داللت بر کدام نوع   (98

دارد؟ 
تراکمی 

ارزشیابی   سؤال هایی که در حین آموزش از دانش آموزان در برنامه شاد پرسیده می شود، داللت بر کدام نوع   (99

دارد؟ 
تکوینی 

ناوبري و کلیک هاي استاندارد، واسط کاربري عمومی براي کاربر، موتورهاي جستجو، مرورگرها و  تم سیس  (100

د؟ ابرلینک ها براي ایجاد کدام ویژگی  یادگیري الکترونیکی بکار می رون
تعاملی بودن 

شماره موبایل کاربر توسط چه کسانی قابل مشاهده است؟  (101
ود کاربر  تعیین نمایش شماره موبایل در اختیار خ

 است

اهداف آموزشی به یابیبرنامههاي مشخص براي دست هی ته ی آموزش  یطراح  (102

ارد همه مواست؟  ریامکان پذ  ق یدانش آموزان در گروه کالس درس به کدام طر تیعضو  (103

همه موارد کند؟  یبه دانش آموز م  یهنگام بارگذاري در شاد چه کمک لیفا  کیعنوان دادن به    (104

Download > Memo Downloadفایل هاي ویدئویی دانلود شده در شبیه ساز، کجا ذخیره می شوند  (105
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عامل توجه ممکن است یکفعال بودن صداي درون برنامه در طول فرآیند آموزش    (106

؟قابلیت افزایش مقیاس در برنامه ریزي زیرساخت به چه معناست  (107
استفاده از واحد هاي مناسب براي بیان کمیت ها  

در محاسبه پهناي باند 

تاب آوري زیرساختقابلیت تحمل باال در برنامه ریزي زیرساخت به چه معناست؟  (108

قابلیت دسترسی در برنامه ریزي زیرساخت به چه معناست؟  (109
روز هفته برنامه هاي  ساعت در هفت 24 یعنی

 یادگیري الکترونیکی در دسترس باشد 

فقط با دعوت مدیر گروه برگردند؟ کاربران موجود در لیست سیاه که از گروه حذف شده اند، چگونه می توانند دوباره به (110

 کاربران موجود در لیست سیاه که از گروه حذف شده اند، چگونه می توانند دوباره به گروه برگردند؟ (111
دوباره باید شاد را حذف و نصب نمایند و احراز

هویت شوند 

یک سویه ارتباط کیکانال ها در واقع    (112

کانون توجهات در فرآیند آموزش از طریق برنامه شاد، کدام مورد زیر باید باشد؟  (113
ه تولید محتواي الکترونیکی به عنوان یک  ه بتوج

محصول 

کانال محتوا و مواد آموزشی اصی دانش آموزان یک مدرسه است؟ کدام اختص  (114
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کانال معلمان کدام اختصاصی معلمان یک مدرسه است؟  (115

گروه  حذفکدام اختیارات زیر را مدیر گروه اضافه شده به گروه ندارد؟  (116

الف و ب صحیح استکدام امکان در شاد وجود دارد؟   (117

پوشه انیمیشنندارد؟ کدام پوشه در پوشه ذخیره فایل هاي شاد وجود   (118

رنگ زمینه متناسب با میزان نور انتخاب شود کند؟   یم  انیرا ب نهی حالت زم نیکدام جمله بهتر  (119

امکان استفاده از استیکر در شاد وجود ندارد ست؟ ین حیشاد صح  کرهايیکدام جمله در مورد است  (120

است؟  حیکدام جمله در مورد برنامه شاد صح  (121
امکان ایجاد کانال و گروه توسط دبیر و مدیر در  

 حال حاضر وجود ندارد 

کدام جمله در مورد دانلود خودکار صحیح تر است؟   (122
بهتر است دانلود خودکار جهت صرفه جویی در  

 مصرف حجم اینترنت بسته باشد

در حذف از گروه تاریخچه مخاطب باقی می ماند است؟  کدام جمله درست  (123

ه از شاد به صورت آفالین وجود دارد استفادامکان کدام جمله صحیح نیست؟   (124
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کدام جمله صحیح نیست؟   (125
روشن بودن پیش نمایش پیام ها فاصله زمانی  

 تعامالت را بیشتر میکند 

د یکن ی که از نسخه تحت وب استفاده م یزمانبه نصب ندارد؟  ازیکدام حالت استفاده از برنامه شاد ن  (126

یادگیري دارد؟   میعناصر ارتباط مستق ریبا سا یکیالکترون  ريیادگیتکرار شونده    ند ی کدام عنصر در نمودار فرآ  (127

خط  زیرکدام کاراکتر براي نام کاربري در شاد مجاز است؟  (128

3People > Process > Product  وستاریپ نه ی کدام گز  (129

کدام گزینه درست است؟   (130
د،یو اندرو ندوز یدر و  ل، یچهار نوع فا ره یمحل ذخ

است میساز قابل تنظ  هی در برنامه شب

Tools> File Manager> Shadکدام گزینه دسترسی به پوشه فایل هاي شاد در  (131

ی م ک یکل  د یکه ارسال کرد  یکه در کنار متن یبا زمان د یکرد  افتیکه در ی کنار متنکه در   ی زمان نه ی کدام گز  (132

متفاوت است؟ د،یکن
ویرایش 

ف گروه حذ را ندارد؟  اریاخت نیا  ر یمعلم کالس هست و مد  اریفقط در اخت  ریز نه ی کدام گز  (133

تقال مالکیت انرا ندارد؟  اریاخت نیا  ر یمعلم کالس هست و مد  اریفقط در اخت  ریز نه ی کدام گز  (134
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کدام گزینه محتویات پوشه شاد براي ذخیره فایل را درست نشان میدهد؟   (135
Shad Audio ،Shad Documents   ،

Shad Images ،Shad Videos 

 دهد؟  ی محل بستن دانلود خودکار رسانه در برنامه شاد را درست نشان م نه ی کدام گز  (136
دانلود<سازي   ره یداده ها و ذخ< ماتیتنظ

بستن <خودکار رسانه ها 

است؟  یکیالکترون  ري یادگ ی «زي یچه چ» انگریکدام مورد ب   (137

است که   ن یا یکیالکترون ريیادگیهدف دوره هاي 

  ريیادگیکمک کنند تا به اهداف  گان رند یادگیبه 

  ییخود را به روش ها فیتکال  ایبرسند  فردي 

را   ( جامعه ای)سازمان   ی انجام دهند که اهداف اصل

 بخشند  بهبود

کدام مورد بیانگر چرایی یادگیري الکترونیکی است؟  (138

هدف دوره هاي یادگیري الکترونیکی این است که  

به یادگیرندگان کمک کنند تا به اهداف یادگیري 

فردي برسند یا تکالیف خود را به روش هایی  

انجام دهند که اهداف اصلی سازمان )یا جامعه( را  

 بخشند  بهبود
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کدام مورد بیانگر چگونگی یادگیري الکترونیکی است؟  (139

که از عناصر    یتالیجی د ي ابزارها قیآموزش از طر

  شن، یمیان ر،یمثل گفتار، متون، تصاو  يرسانه ا

 رد یگ  ی... صورت م  و  دئویو

کدام مورد بیانگر چه چیزي یادگیري الکترونیکی است؟   (140
ی تالیجید  يابزارها قی که از طر ي ریادگیآموزش و 

 رد یگ ی صورت م

گذرواژه ست؟ی رابط کاربري برنامه شاد ن یکدام مورد جز بخش هاي اصل   (141

حجم محتوا کدام مورد جزء چارچوب اصلی یادگیري الکترونیکی نیست؟  (142

قی خلمسائل است؟ین یک یالکترون ري ی ادگی یکدام مورد جزء چارچوب اصل   (143

نوع سوال هاي آزمون ست؟ین یک یالکترون ري ی ادگی یکدام مورد جزء چارچوب اصل   (144

حجم محتوا ست؟ین یک یالکترون ري ی ادگی یکدام مورد جزء چارچوب اصل   (145

سخت افزار ست؟ین ی کیالکترون ريیادگیمسائل مربوط به فناوري در  یکدام مورد جزء سه بخش اصل   (146

محصول  ت یفیاما اگر باشد ک ستین ی کیالکترون ريیادگ یها در  ت یها و مسئولنقش  نیکدام مورد جزء مهمتر  (147

بهتر خواهد شد؟
ویرایشگر
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طراحی آموزشی و خدمات رسانه کدام مورد در چارچوب یادگیري الکترونیکی مربوط به مسائل آموزشگاهی، جزء امور تحصیلی است؟ (148

تحلیل نرم افزار بکار گرفته شدهکدام مورد در طراحی آموزشی نسبت به سایر موارد از اهمیت کمتري برخوردار است؟   (149

نشده است؟  انیدرست ب  ی کیالکترون ريیادگ ی تیکدام مورد درباره ماه  (150
است که به   ی: شامل محتواي آموزش زيیچه چ

 رند یبگ  ادیکند تا محتوا را  یافراد کمک م 

افزودن مدیر اختیارات و دسترسی اعضاي گروه خارج است؟کدام مورد زیر از   (151

کاربردي بودن براي آموزش هاي تلفیقی کدام مورد زیر از مزایاي نرم افزار تخصصی شاد نیست؟   (152

طرح درس )طراحی آموزشی(کدام مورد محصول تیم طراحی را درست مطرح کرده است؟  (153

ذخیره مواد درسی، امنیت، بروز رسانی ونظارت اري را درست مطرح کرده است؟صول تیم نگهد کدام مورد مح  (154

کدام مورد مربوط به طراحی رابط کاربري به وجود یک روند ثابت در طراحی محیط نرم افزاري و اجراي آن    (155

کند؟ اشاره می  
ثبات

همه موارد کدام مورد ویژگی یادگیري الکترونیکی را مطرح می کند؟   (156

همه موارد کند؟  ی را مطرح م یکیالکترون ريیادگی یژگیکدام مورد و  (157

MEmuکدام نرم افزار زیر یک ماشین مجازي یا شبیه ساز اندروید است  (158
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MEmuاست  د یساز اندرو هی شب ایمجازي  نیماش   کی  ریکدام نرم افزار ز  (159

سه معاون مدرکدام نقش در حال حاضر امکان ورود به برنامه شاد را ندارد؟   (160

تشریحی سوال هاي کند؟   یبه تفکر وادار م شتریدانش آموزان را ب ر یکدام نوع از سؤال هاي ز  (161

داراي راهنما و بازخورد کدام ویژگی مربوط به طراحی رابط کاربري نمی باشد؟  (162

همه موارد جزء راهبردهاي پیش آموزشی است؟ ریاز موارد ز ک یکدام   (163

همه موارد کدام یک از موارد زیر جزء مسائل اخالقی است که در آموزش مجازي باید رعایت شود؟  (164

کتب و مجالت ست؟ ین یکیالکترون ريیادگیدر   نیشامل منابع آنال ریاز موارد ز ک یکدام   (165

مرحله اي گذرواژه دو برنامه شاد مستلزم ورود با ماتیخروج در تنظ ي رو کیکل  (166

گذرواژه «خروج »روي کیکل  (167

یوگرافی تنظیم بشاد است؟ شنیکیدر اپل  نهیدرباره من در شاد تحت وب معادل کدام گز نه یگز  (168

پیام متنی است؟  امیاز امکانات کدام پ ش یرایو نه یگز  (169

لوژیست هاي آموزشی تکنو هستند؟  یدر برنامه شاد چه کسان یکیمحتواي الکترون  د یبراي تول ییمحتوا ای ی متخصص موضوع(170
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مگابایت 100حداکثر محدودیت حجم فایل هاي ارسالی در برنامه تحت وب شاد چقدر است؟   (171

بدون محدودیت زمانی تعامل با دانش آموزان در برنامه شاد چند ساعت است؟محدویت زمانی تدریس و   (172

سه بر اساس چارچوب یادگیري الکترونیکی مربوط به مسائل آموزشگاهی، در زمینه خدماتمدر مدیر  (173

کند؟ غفلتفراگیران از کدام مورد نباید 
اندازه کالس 

مدیرمدیریت کانال مدرسه در اختیار چه کسانی هست؟   (174

 :شامل است که  ی کیالکترون ريیادگی ندهايی مراحل مختلف فرآ  تیریمد  ،ی کیالکترون ري ی ادگی تیریمد (175
ارائه و ،یابیارز  د،ی، تول یطراح يزی برنامه ر

شود  یم ينگهدار

با مفاهیم آشنا ربط دادن مفاهیم جدید معنادارسازي یادگیري یعنی   (176

نگاه کلی به اهداف در آغاز برنامه ست؟یچ  یآموزش  ش یظور از چشمانداز به محتوا در راهبردهاي پمن  (177

متناسب بودن با اهداف و محتواي درسی :عبارت است از یهاي آموزش  یبازي و سرگرم یژگیو نیمهمتر  (178

مورد تأیید کارسناسان فناوري باشد مهمترین ویژگی سخت افزارهاي کاربردي در آموزش از طریق برنامه شاد کدام است؟   (179

واداشتن مخاطب به تفکر ست؟ یسؤال هاي واگرا چ یژگیو نیمهمتر  (180

یادگیري انتقالی نرم افزار تخصصی شاد ابزار مناسبی براي توسعه  (181
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https://shadweb.iranlms.irدسترسی هستنسخه تحت وب شاد در کدام سایت زیر قابل   (182

مخاطب به پیامجلب توجه هدف از سنجاق کردن پیام در گروه و کانال چیست؟   (183

سیستم مدیریت یادگیري کی  جادیبرنامه شاد ا یهدف اصل  (184

185)
اي  هاي آموزشی، مجموعه ها به عنوان هدف ها و گرایش ها، مهارت هرگاه براي دستیابی به یک سلسله از دانش

شوند، در واقع هاي آموزشی پیش از تحقق آموزش پیش بینی و تنظیم ها و روش از فعالیت 

 صورت گرفته است.

طراحی آموزشی 

اشـکال ریسا زیو ن تالی جیهاي فناوري هاي مختلف د ی ژگیبا استفاده از منابع و و یکیالکترون ري یادگی  (186

.کند   ی...........و .................... ، فراهم م  ريیادگی ط ی مح  کی ري، یادگی ابزارهاي
انعطاف پذیر و انحصاري 

اینترنتی ساخت ر یز کی بر  یکی الکترون ريیادگی ط یمح کی  (187

حفظ نام فایلیک مزیت عمده دانلود و ذخیره فایل در پوشه دانلودها چیست؟  (188

تغییر نام فایل ست؟یدر پوشه هاي شاد چ لیفا  رهیمشکل عمده دانلود و ذخ کی  (189

لینک گروه را در کانال مدرسه به اشتراک بگذارد  گروه هاي کالسی این است که ........................................ي عضویت دانش آموزان در  هایکی از ساده ترین راه (190

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

https://shadweb.iranlms.ir/


همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir



