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1.

 به اشاره »آورد می یاد به کند می تصور شنیدن طول در را آنچه فقط آورد، نمی یاد به شنود می را آنچه ما ذهن«
کند؟ می زیر مفهوم کدام

 زدگی هیجان 
    تخیل
 وري غوطه

 تصویرسازي

2.

 باشد؟ می وب نسل کدام به مربوط اشیاء اینترنت
5وب 

  2وب
  3وب
✅  4وب

3.

 است؟ کدام است دادن رخ حال در جنسی زیست حوزه در جامعه اخالقی پوست زیر در آنچه
زندگی سبک در تغییر 

❌   ها ارزش و نگرش در تغییر
 رفتاري تغییر
 میل تغییر

4.

دارد؟ نام چه مجازي فضاي کار و کسب حوزه در طراز انسان و الگو بحث
 تخصصی هاي پیج 

 سازي خصوصی
 هیچکدام

✅    شخصیت برند

5.

 الیه کدام در ریشه افتد می اتفاق جنسی زیست حوزه در افراد براي که هایی شکنی قبح از بسیازي
 دارد؟

 باور و نگرش 
کنش و رفتار
   اخالق
 �   میل و گرایش

کدامند؟ هستند موثر جنسی تربیت در که اصلی الیه سه ترتیب   .6
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نگرش گرایش، رفتار، 

 رفتار نگرش، گرایش،

✅    رفتار گرایش، نگرش،

 نگرش رفتار، گرایش،

7.

 باشد؟ باید اي شیوه چه به آموزي، دانش هاي گروه و کانال در مطالب ترکیب
  آموزش ورزش، هیجان، طنز، 

�    سرگرمی تربیت، خبر، آموزش،
هیچکدام

 درس طنز، پرورش، خبر،

8.

 دارد؟ اي رسانه مفهوم کدام به اشاره پرستی، توتم
✅موارد همه

 اي رسانه هاي قهرمان
     ها سلبریتی

  الگوها

9.

است؟ الزم مهمی اقدام چه قلدر فرد با برخورد و قانونی مراحل پیگیري جهت

 اطالعات حذف 

هیچکدام

✅  اطالعات و مدارك سازي ذخیره

 تلفنی تماس

10. 

 نمود؟ طی باید را مرحله کدام اخالقی غیر محتواي به گرایش مدیریت و کنترل جهت
 مراقبت 

✅✅موارد همه
 سازي جایگزین
  پاکسازي

ندارد؟ وجود مطالب جنس کدام مدرسه عمومی کانال داخل   .11
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✅ آموزان دانش نمرات
آموزان دانش فعالیت گزارش
   ها رسانی اطالع
  کادر معرفی

12. 

 دارد؟ آموزش در کلیدي مفهوم کدام به اشاره آبشار، و سنگ داستان
 استقامت 

بودن آسان
  بودن عمیق

 نوآوري و خالقیت

13. 

 دهد؟ انجام باید برخوردي چه سایبري، قلدر فرد با مواجهه در آموز دانش
�   پاسخگویی از خودداري 

هیچکدام
 ضمنی برخورد
  قاطع برخورد

14. 

.شودمی اتفاق آن ایجاد باعث که است.............مسئله نیست، افتاده اتفاق آنچه مهم رویداد، بازتاب در
�   دلیلی 

 تضاد و درام
اي زمینه پس

 اي انگیزه

15. 

.دارد معنایی بار کلمه...........  معادل تصویر، هر که شود می گفته بصري سواد کتب از بسیاري در
صدکلمه 

    کلمه پانصد
�  کلمه هزار

 کلمه دویست

16. 

. هاست چشم طریق از محتوا دریافت درصد..... اجتماعی هاي شبکه در
 70 

80 
95
60 
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17. 

 باشد؟ می صحیحی 5Eمدل فرایند سیر و ترتیب گزینه کدام در
تعمیم درگیري، ارزیابی، کشف، توضیح، 
هیچکدام 

✅   ارزیابی تعمیم، توضیح، کشف، درگیري،
 تعمیم توضیح، کشف، ارزیابی، درگیري،

18. 

چیست؟ اصلی سلطه ابزار مشبک، جهان و اطالعات نیاي در
اخبار 

   پول
    اجبار
 �   اقناع

19. 

.است تر مهم گرفتن یاد......... از گرفتن، یاد....... اکتشافی؛ یادگیري در
 �چیز چه -چگونه 

چرا -چیز چه
 چگونه-چیز چه

  چرا - چگونه

20. 

معناست؟ چه به مجازي فضاي هاي آسیب پرکاربردترین از یکی عنوان به بولینگ سایبر
✅   سایبري قلدري

 هیچکدام
 سایبري دعواي
مجازي جنگ

21. 

. است آن بودن............. اجتماعی هاي شبکه در پیج و کانال یک سم
 �  غیرجذاب 

 آور کسالت
محور متن

  جدي

22. 

 کدامند؟ کنند گیري بهره آن از ارزشیابی براي توانند می ها بچه که هایی قالب
 پادکست 

 کلیپ
✅موارد همه
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 گرافیک و عکس

23. 

گیرد؟ انجام طریقی چه از است ممکن سایبري قلدري
✅موارد همه
 فیلم

 ایموجی
 عکس

24. 

 شود؟ می ریزي برنامه ها کانال کدام ذیل شود، می تعریف خاص هاي جشنواره رسانی اطالع براي که هایی کانال
    پایه کانال 

آموزي دانش کانال
✅    موضوعی هاي کانال
 عمومی کانال

25. 

 نیست؟ تبلیغات در 4S قانون جزء کدام
✅✅  طنز

سادگی
 جذابیت
 کوتاهی

26. 

دارد؟ اعتقاد آن به جدید نسل که است منبعی تنها گزینه کدام
رسانه دنیاي 

   داستان
 � مجازي فضاي
 علمی مطالب

27. 

 باشد؟ نمی امروز دنیاي در انسان کلیدي مهارت 10 جزء گزینه کدام
رضایت کسب 

 مسئله حل
     خالقیت

✅    کامپیوتري

28. 
است؟ اي رسانه دنیاي در طراز انسان و الگو هاي مصداق جزء گزینه کدام

 ها عروسک 
✅موارد همه
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 انیمیشنی شخصیت
  اینفلوئنسرها

29. 

 باشد؟ نمی وب اول نسل جزء گزینه کدام
 جستجو موتورهاي 

سایت وب
✅  ها رسان پیام

 ایمیل

30. 

نیست؟ یونسکو استاندارد در آموزش تعریف ذیل زیر، هاي توانایی از کدامیک
مهارتی 

 هیجانی
 مغزي

 معرفتی

31. 

 باشد؟ می منزل در آموزش هاي نمونه از کدامیک
✅موارد همه
 خانوادگی هاي گعده

    خانگی ورزش
  مفید هاي بازي

32. 

باشد؟ می z نسل هاي ویژگی از کدامیک
✅موارد همه

 اطالعاتی اشباع
   بودن کپسولی

 پائین تمرکز دقت

33. 

 هستند؟ مدارس هاي کانال در ما مخاطبان جز کدامیک
✅موارد همه

 مربیان و معلمان
   والدین
  آموزان دانش

34. 
 است؟ سایبري قلدري موارد جز کدامیک

 بازیگوشی 
✅  اذیت و آزار
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 اذیت و آزار  و تمسخر
  تمسخر

35. 

است؟ اجتماعی هاي آسیب به ورود اصلی هاي دروازه جزء کدامیک
�موارد همه 

 جنسی مسائل
   الکل
 مخدر مواد

36. 

. کنیم می حرکت.......... سمت به ها Smartphone از اشیا، اینترنت در ما
 Smart game 

Smart TV     
Smart Home

Smarting 

37. 

. کنیم می استفاده................ از کتاب، صرف متن جاي به آموزشی، جدید هاي روش در ما
 آموزشی بسته 

  آموزشی صوت
 آموزشی گرافیک

   آموزشی فیلم

38. 

.است........ جدید نسل و....... گذشته نسل یادگیري مدل
عقابی-روباهی
�     اي مورچه-زنبوري
 زنبوري-اي مورچه
  روباهی- عقابی

39. 

 مهم اصل کدام به اشاره. شود می بیات بماند است، نون مثل گاهی اجتماعی، هاي شبکه در مطالب
 دارد؟ تبلیغاتی

سرعت 
 هیجان
 زمان

 ایجاز و کوتاهی

. است........... و طراح بودن، مدرس جاي به آموزشی، جدید هاي روش در معلم .40
هیچکدام 
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✅یادگیري ساز فرصت
 یادگیري گیر فرصت
  یادگیري ایجاد

41. 

 هاست؟ رسانه در اصلی مفهوم دو کدام ترکیب »اجوتیمنت« مفهوم
 سرگرمی -تربیت 

✅سرگرمی-آموزش
  سرگرمی -خبر

 آموزش -تربیت

42. 

 چیست؟ شود می مخاطب شکلی هم و تقلید باعث که الگوها شاخصه ترین مهم
کاریزما و اقتدار

  داشتنی دوست و محبوب
 فضیلت
  جذابیت

43. 

است؟ گزینه کدام انسان تربیت عامل ترین مهم
   احترام 
�    لگوا

داستان
  محبت

44. 

.کند می........ حوزه وارد مستقیم را ما اقناع، فرایند در که است این ها الگو ویژگی ترین مهم
 توجه جلب 

✅نگرش
 رفتار
 شدن قانع

45. 

 شوند؟ می وب نسل کدام به مربوط اجتماعی هاي شبکه و ها میکروبالگ
    3وب  

�     1وب
4وب
 2وب

 است؟ وب نسل کدام به مربوط تعبیر هوشمند، وب   .46
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 1وب 
✅   3وب
4وب
 2وب

47. 

شود؟ می وب نسل کدام به مربوط گذاري، اشتراك هاي سایت و ها ویکی
 1وب 

 3وب
4وب
  2وب

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



 

 

 

 

 

 

همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها 

:در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 
 
 
 

براي ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاي باال را بفشارید. ) (  

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



