
 

:همه آنچه برای انجام دوره های ضمن خدمت الزم است را تنها در سایت و کانال ما دنبال کنید  

 

 

 
برای ورود به سایت و کانال تلگرام لینک ھای باال را بفشارید. ) (  

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




 ز

 

مدیران گروه:  
خانم ها:

شیخی ➢

حمدی م➢

: آقایان

شینواند ➢

 کوکارین ➢

یطوفان ➢

        ( دبیرخانه اصفهان )طرح سنجش صالحیت معلمان یرسانه ا یایعاقالنه و آگاهانه در دن یزندگ دوره:آزمون سواالت 

1400اردیبهشت   29  تاریخ آزمون:          99506887کد دوره:         ساعت   40مدت دوره:  کشور                        سراسر 

( Ltms.medu.ir)   17:30تا  17و  13:30تا  13و  10:30تا  10ساعت آزمون: 





پــاسخ صحیح  ســـــــوالـات ردیف 
1)

»با بچه ها تعاملی برقرار نمی کنیم و فقط زمانی که از ما درخواست کنند آنها را راهنمایی می کنیم« در کدام  

 دسته قرار می گیرد؟ 
منفعل سازنده

مدیریت کنجکاوی گیرد؟ »پایش، گزینش و دسته بندی« ذیل کدام مدیریت قرار می (2

نیل پستمن»زوال دوران کودکی« اصطالح کدام نویسنده درباره تاثیرات رسانه بر کودکان است؟(3

مدیریت ابزار »کنترل نامحسوس« ذیل کدام بُعد از مدیریت رسانه قرار می گیرد؟ (4

مدیریت ابزار »ماشه چکان ها را غیر فعال کنید« ذیل کدام مدیریت است؟(5

اینترنتاعتیاد به....... به اندازه اعتیاد به الکل و مواد مخدر جدی است.(6

شایستگی امروز ما در آموزش و تربیت، بعد از دانش و مهارت ها به ...... رسیده ایم. (7

مدیریت سناولین مدیریتی که در برنامه ریزی رسانه ای لحاظ می شود کدام است؟(8

فضای امن وب توسط اپراتورها، دارای چه ویژگی هایی است؟اینترنت پاک ارائه شده (9

مسخاینکه »والدین کودک را مثل یک شئ ببینند« مربوط به کدام مرحله اهمال کاری می شود؟ (10
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رژیم مصرف رسانه آیه »فلینظر االنسان الی طعامه« اشاره به کدام بخش هرم سواد رسانه ای می تواند داشته باشد؟(11

همه موارد به خاطر چه نیازهایی سراغ رسانه ها می روند؟ بچه ها (12

پاک کردن نرم افزارهای غیرضروری برای امن کردن فضای گوشی برای دانش آموزان چه کارهایی می توان انجام داد؟ (13

همه موارد برای جلوگیری از وابستگی بچه ها به فضای مجازی چه کارهایی می توان انجام داد؟ (14

کم رنگی رسانه منع و حذف رسانه، از چه راهکار مناسبی می توان استفاده کرد؟ به جای (15

نشانه  5بین نشانه های اعتیاد، باید چند نشانه به صورت همزمان وجود داشته باشد تا فرد معتاد محسوب شود؟ (16

پشت پرده رسانهتحلیل فیلم و محصوالت رسانه ای ذیل کدام بخش سواد رسانه ای می باشد؟ (17

جذاب بودن تفاوت اصلی شبکه های اجتماعی با رسانه های سنتی در چیست؟(18

دائمی بودن بازیگوشی و عدم تمرکز بچه ها چیست؟تفاوت بیش فعالی با (19

با چه تاثیری تکنیک های اقناع ذیل کدام سواالت کلیدی سواد رسانه ای کاربرد دارد؟ (20

21)
تنظیم سطح دسترسی، نظارت بر فعالیت ها و تنظیم زمان بندی مصرف، توسط کدام ابزارهای کنترل رسانه ای  

 اعمال می شود؟ 
والدین نرم افزار کنترل  
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دوری خالء عاطفی در اثر ..... ایجاد می شود.   (22

زدن یک سوزن به نظام ناقص تربیتی خودمان  داستان حکایت »موش و انبار گندم« از موالنا اشاره به کدام بخش در تربیت رسانه ای دارد؟ (23

24)
ینترنت اعتیاد دارند به انواع دیگری از اعتیادها دچار  رصد افرادی که به ا....... ددر پژوهشی که انجام گرفته حدود

ستند؟ه
70

پذیری رسانه ای قانون در تربیت رسانه ای در هفت سال دوم، سیاست اصلی ما باید چه باشد؟  (25

امتیازاز رسانه یک حق نیست، بلکه یک ....... است. بچه هابدانیم که استفاده در تربیت رسانه ای، باید   (26

وابستگی رفتار در تعریف سازمان بهداشت جهانی از اعتیاد، کدام بخش جدید اضافه شده است؟   (27

همه موارد در سایت اسرا، نظام رده بندی بازی های رایانه ای کدام شاخص جزء موارد ارزیابی محتوا است؟   (28

فعال سازندهکدام ارتباط نیاز بیشتری دارند؟در شرایط کرونایی و مواجهه با دغدغه اجتماعی، بچه ها به (29

تولید با کیفیت کردن راهکار اصلی جهت ایجاد یک جریان رسانه ای چیست؟ (30

مصرف با قاعده و ضابطه رسانه ای رژیم مصرف رسانه ای، به چه معناست؟(31

سلبی استرژیم مصرفت رسانه ای، کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟  (32
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یا آئینه عامل رسانه می تواند....... یا......... مشکالت رسانه ای دانش آموزان باشد.  (33

چاشنی هایرسانه ها برای جذب مخاطبان، از....... رسانه ای استفاده می کنند.   (34

میلرسانه ها به جای نیاز مخاطب، به سراغ ......  مخاطب می روند.   (35

همه موارد رسانه ها ممکن است با چه اهدافی پیام رسانه ای را تولید کنند؟   (36

از هر رسانه به اندازه معناست؟سبد مصرف رسانه ای به چه    (37

نوجوان از نگاه فکری  سه نگاه اصلی در تحلیل نسبت نوجوان و دنیای رسانه ای وجود دارد. کدامیک جز موارد اصلی نیست؟(38

نیازفرزند من برای چه به سراغ رسانه ها می رود؟   (39

گذاری وقت  کدام جز عالئم نگران کننده اعتیاد به اینترنت نیستند؟(40

چه هدفی؟ کدام سوال، جزء سواالت کلیدی در تعیین رژیم مصرف رسانه ای نیست؟ (41

هر سه مورد کدام گزینه از انواع »نوازش« محسوب می شود؟   (42

یک روز خوب و یک روز بد کدام گزینه چالش »نوسانات« را توصیف می کند؟   (43

جلوی چشم بچه ها نباشد دنیای رسانه ای صحیح نیست؟کدام نتیجه از عبارت »االنسان حریص بما منع« در   (44
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مدیریت هیجان گانه مدیریت رسانه در خانواده نیست؟ 8کدامیک از اصول    (45

رفتار رسانه ای کدامیک از بخش های هرم دوم سواد رسانه ای نیست؟  (46

همه موارد کدامیک از مصادیق برخورد چکشی در برخورد با مدیریت رسانه ای است؟   (47

تکرار کردن کدامیک جز تفاوت های عادت و اعتیاد نیست؟   (48

مکاناصلی ایجاد اختالل در مخاطب نمی باشد؟کدامیک جز سه عامل   (49

نمی گذارند کدامیک جزء سه رویکرد اصلی مواجهه نوجوان با مشکالت رسانه ای نیست؟ (50

دوری از جمع کدامیک جزء نشانه های یانگ برای اعتیاد رسانه ای نیست؟(51

کنجکاو نتیجه...... می شوند.کودکان طعم و شیرینی رسانه را می چشند و  سپس منع می شوند، در   (52

همه موارد الیک کردن در شبکه های اجتماعی چه معنی دارد؟   (53

احساس و میل ما از روی ...... و ....... سراغ رژیم مصرف رسانه ای می رویم.  (54

فرسودگی ما باید در آموزش مجازی »اره مون را تیز کنیم« مربوط به مدیریت کدام چالش است؟   (55

کاربر  -مخاطبرسانه ها با...... و در فضای مجازی با ..... روبرو هستیم.ما در   (56
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صورت مسئله را شفاف کنیم ما در مشاوره رسانه ای، پس از ارتباط گیری اولیه، در قدم بعدی چه باید بکنیم؟   (57

نمی خواهد مدل مشاوره انگیزشی در برخورد با کدام مرحله مخاطب انجام می گیرد.   (58

جریانسازی رسانه ای مرحله پنهان باالی هرم سواد رسانه ای چیست؟   (59

حیاط خلوت و تنهایی مهم ترین ماشه چکان دانش آموز در مواجهه با دنیای رسانه ای چیست؟ (60

zنسل نسل بچه های جدید در دنیای رسانه ای چه نام دارند؟ (61

ESRAنام دارد؟ نظام رده بندی بازی های رایانه ای در کشور ما چه   (62

اجتماعی نگرانی در مورد اینکه »بچه ها در این شرایط با بقیه ارتباط ندارند« مربوط به کدام دغدغه است؟  (63

کشف کردن وبگردی بچه ها در اینترنت ریشه در کدام نیاز دارد؟   (64

زنگ تفریح کدام است؟یکی از اجزای مدرسه که در آموزش مجازی باید توسط والدین در منزل تقویت شود   (65
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