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 حیپــاسخ صح ســـــــوالـات فیرد

به کدام عنصر از عناصر ده گانه  ""معتبر و موثق باشد ران،یفراگ ازیشده مورد عالقه و ن هیاطالعات ارا""  (1

 محتوا "اشاره دارد؟ یگرک کرسل یکیآموزش الکترون

 ریمس یبر طرح درس منعطف و طراح یمبتن ستیبایم یمحتوا و مواد آموزش ها،تیعنصر در فعال نیا""  (2

 یسازمانده/یهماهنگ "اشاره دارد؟ یگرک کرسل یکیبه کدام عنصر از عناصر ده گانه آموزش الکترون ""ردیصورت پذ یریادگی

 یریادگی ریصورت فعال درگرا به رانیباشد و فراگ زندهیمتنوع، جذاب و برانگ دیکار محتوا با نیا یبرا""  (3

 زهیانگ "اشاره دارد؟ یگرک کرسل یکیبه کدام عنصر از عناصر ده گانه آموزش الکترون ""کند

4)  
ستم یک سیا در یمختلف،  یآموزش یستم هایتوان از منابع آماده شده استاندارد، در سیم یه راحتب""

 یداردهااستانت یبه کدام مز ""ن بار استفاده کردیمختلف، چند یاهداف و در دوره ها یبرا یآموزش

 اشاره دارد؟ یکیآموزش الکترون
LCMS 

به کدام عنصر از عناصر ده گانه  ""متناسب با نوع و سطح دوره باشند دیدوره با فیتعداد و نوع تکال""  (5

 حجم کار "اشاره دارد؟ یگرک کرسل یکیآموزش الکترون

6)  
باید با در نظر گرفتن منابع اختیاری های مختلفی دارند، ها و تواناییزمینهچون فراگیران عالیق، پیش""

 یکیبه کدام عنصر از عناصر ده گانه آموزش الکترون ""و انتخابی، دوره را متناسب با این متغیرها درآورد

 "اشاره دارد؟ یگرک کرسل
 یریانعطاف پذ

توصیف شوند صورت واضح ها و تکالیف دوره بهگذاری و ارزشیابی برای همه فعالیتهای نمرهمشیخط""  (7

 سنجش  "اشاره دارد؟ یگرک کرسل یکیبه کدام عنصر از عناصر ده گانه آموزش الکترون ""و مرتبط با هم باشند

خود را  شرفتیبتوانند هر موقع که بخواهند پ رانیاست که فراگ نیحالت وضع مطلوب ا نیدر ا""  (8

 بازخورد "اشاره دارد؟ یگرک کرسل یکیبه کدام عنصر از عناصر ده گانه آموزش الکترون ""بسنجند
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9)
به کدام عنصر از عناصر ده گانه  ""صورت فعال درگیر کنندهای یادگیری باید فراگیران را بهفعالیت""

"اشاره دارد؟ یگرک کرسل یکیآموزش الکترون
یروش آموزش

10) 
به کدام عنصر از  ""های آموزشی برخط باید به آسانی مورد استفاده قرار گیرندهای دورههمه جنبه""

"اشاره دارد؟ یگرک کرسل یکیعناصر ده گانه آموزش الکترون
استفاده تیقابل

11)
ر یر متن، تصویک اطالعات نظیه الکترونیتواند هرگونه ارا یباشد و م یم ین نوع منابع آموزشیتر ییابتدا

یمواد آموزش و... را دارا باشد.

12) 
م، حجم پردازش یکن یگر از انواع رسانه ها استفاده مید یکیب ...... و یاز ترک ین وقتیاز نظر توون

صوت گردد. یل می، تسهیریادگیافته و یحافظه انسان کاهش  یشناخت

است یفراتر از اهداف آموزش ییشامل محتواست؟ین یکیالکترون یریادگی یهایژگیجزو و نهیکدام گز ریاز نظر کالرک و ما(13

6م شده است؟یسون به چند دسته تقسیدور از نظر اندرسون و گرانواع تعامل در آموزش از راه (14

15)
 یریجهت به کارگ یو خطوط پرسرعت ارتباط یرساخت مناسب مخابراتین روش داشتن بستر و زیا

Internet Base Training طلبد. یرا م یآموزش ینترنت و طراحیا

16)
 یکنندگان نرم افزار ها دیتول نیجهان و از جمله مهمتر یقاتیقدرت تحق نیکشور اکنون سوم نیا

هند رود. یدر جهان به شمار م یوتریکامپ

  های چهره به چهره.زمان و کالسگونه ترکیبی است از یادگیری الکترونیکی غیرهماین  (17
و با ارتباط یگاهیادگیری الکترونیکی با حضور گه

زمان(الکترونیکی )ترکیبی / دوگانه، از نوع غیرهم

  باشد؟ یاست. کدام مورد جزو آنها نم یفراوان یرساختهایمستلزم ز یکیالکترونآموزش   (18
یو شبکه جهان انهیبه را یعموم یکاهش سطح دسترس

یآن به مراکز دانشگاه شیو افزا
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 Asynchronous - Self Paced  آمده است؟ نهیدر کدام گز نیآفال ای زمانرهمیآموزش غ  (19

 Synchronous – Live  آمده است؟ نهیدر کدام گز نیآنال ای زنده –زمان آموزش هم  (20

 یو زمان یکیزیبه شکل ف یبا هم مالقات دارند، زمان کسانیدر زمان  اددهنده،یو  رندهیادگی وهیش نیبا ا  (21

  . یبه شکل مجاز
 یکیبا حضور و با ارتباط الکترون یکیالکترون یریادگی

 زمان(دوگانه، از نوع هم/یبی)ترک

 AICC شود که برای بیان مشخصات اطالعات اصلی ضرورت دارد.اطالعات مختصری گفته میبه   (22

منظور یادگیری سیستماتیک در جایی که معلمان و فراگیران در به برقراری هر نوع روش ارتباطی به  (23

 آموزش از راه دور قرار دارند، تعریف و اطالق شده است گریدکیمسافتی دور از 

ه یرا ته یه کننده محتوا، مواد و مطالب آموزشیا تهیآن، آموزش دهنده  یاشاره دارد که در ط یندیه فراب  (24

 انتقال محتوا کند. یه )منتقل( میو ارا

 به محتوا یابیدست  .کندیم دایپ یو به آن دسترس افتیمحتوا را در رندهیادگیآن،  یکه در ط شودیاطالق م یندیبه فرا  (25

26)  
 کیصورت به نیمع یکه در جهت برآوردن اهداف آموزش یچند ماده آموزش ای کیاز  یابه مجموعه

گفته  باشند،یم یمختلف آموزش یهابسته انیاشتراک م تیقابل یواحد درآمده و دارا یمنبع آموزش

 .شودیم
 قابل اشتراک ییمحتوا اءیاش

 نترنتیو شبکه ا انهیرا یهایآورفن شرفتیپ باشد؟ یم تیکدام وضع جادیا جهینت یکیآموزش الکترون شیدایپ  (27

 توسط دانشج یریادگی یها تیفعال نییتع  باشد؟ینم حیصح نهیبر ........ تمرکز دارد. کدام گز ،یکیالکترون یریادگیتعامل استاد با محتوا در   (28
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 یریادگی یانجمن ها است.........  لیتشک یه و محور اصلیگر، پایکدیتعامل استاد با   (29

را به چند دسته  یکیالکترون یریادگی یهاطیمحتوا در مح هیخلق و ارا یممکن برا یهارسانه نیتوون  (30

 5  کرده است؟ یبندطبقه

های چهره به چهره به شکل فیزیکی و به شکل مجازی حضور در طول زمان انتقال محتوا در زمان کالس  (31

 زمان وجود دارد.یا غیرفیزیکی در هنگام ارتباط غیرهم
و با ارتباطات  یبا حضور گاه گاه یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

ضبط  یویآرش یهابه نسخه ایکرده  افتیاز قبل ضبط شده را در ینوعا محتوا رندهیادگی وهیش نیدر ا  (32

  .کندیم دایشده دست پ
بدون حضور و بدون ارتباطات  یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

انتقال آموزش در کالس  وهیاز ش یبانیپشت یبرا یکیالکترون یریادگی جیرا یها از ابزارهاکالس نیدر ا  (33

  .شودیاستفاده م
و بدون ارتباط  یکیزیبا حضور ف یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

 Computer Base Training گردد. یفشرده عرضه م یر لوح هاینظ یجانب یق حافظه هایشتر از طریکه ب ین مدل آموزشیدر ا  (34

با استفاده از  یطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و کالس مجازبه یکیارتباط الکترون گونه،نیدر ا  (35

 .شودیم لیتشک یکیالکترون یریادگی یهایآورفن
و با ارتباطات  یبا حضور مجاز یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

را در  گریها همدآن کنیبا هم مالقات ندارند؛ ل یکیزیصورت فبه رندهیادگیدهنده و آموزش گونه،نیدر ا  (36

 .کنندیمالقات م ،یصورت مجازطول زمان انتقال محتوا، به
و با ارتباط  یبا حضور مجاز یکیالکترون یریادگی

 زمان()از نوع هم یکیالکترون

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



 

6

 

های از قبل روش، محتوا که معموال مربوط به یک موضوع کاربردی خاص است، در قالب رسانه در این  (37

  شود.می هیارا DVDیا  CD-Romچون ای همضبط شده
یادگیری الکترونیکی بدون حضور و بدون ارتباط 

 الکترونیکی

کرده و خودشان مسوولیت یادگیری ها از رسانه مربوطه برای یادگیری استفاده در این روش، یادگیرنده  (38

  خویشتن را برعهده دارند.
بدون حضور و بدون ارتباطات  یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

ای که یک زمان گونهدهند؛ بهبه محتوا مستقل از هم روی می یابیدر این شیوه، انتقال محتوا و دست  (39

  شود.به محتوا ایجاد می یابیتأخیری میان انتقال و دست
بدون حضور و با ارتباطات  یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

کند )انتقال محتوا( و یادگیرنده باید در زمانی دیگر دهنده محتوا را از پیش ضبط میگونه، آموزشدر این  (40

 به محتوا(. یابیبه محتوا دست پیدا کند )دست
بدون حضور و بدون ارتباطات  یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

 رندهیادگی-اددهندهیبر ارباطات  ینظارت آموزش  باشد؟یکدام مورد نم رندهیادگی - اددهندهیدر ارتباط  یدر آموزش از راه دور نقش سازمان آموزش  (41

 رندهیادگی-اددهندهینظارت آموزش بر ارتباطات  باشد؟یرنده کدام مورد نمیادگی –اددهنده یدر ارتباط  یدر آموزش از راه دور نقش سازمان آموزش  (42

 مختلف یآموزش یمنابع رسانه ها ............. قرار دارند. یآموزش یمحتوا ین قسمت ساختار سلسله مراتبین ترییدر پا  (43

را  یرسانه آموزش نیدر آموزش از راه دور، ا دئویعملکرد و رامونیپ یقیدر تحق1989در سال  هیدر ترک  (44

 درصد 60چهل تا  کردند. یابیارز دیآموزش از راه دور به اندازه ............... مف وهیبه ش یریادگیدر 

 یکیبا حضور و با ارتباطات الکترون یکیالکترون یریادگی زمان است؟بصورت از نوع هم یریادگیمعرف  نهینگاش و همکاران، کدام گز یدر دسته بند  (45
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 زمان است؟بصورت از نوع هم یریادگیمعرف  نهینگاش و همکاران، کدام گز یدر دسته بند  (46
و با ارتباطات  یبا حضور مجاز یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

زمان بصورت ترکیبی/دوگانه، از نوع هم یریادگیمعرف  نهینگاش و همکاران، کدام گز یدر دسته بند  (47

 یادگیری الکترونیکی با حضور و با ارتباطات الکترونیکی  است؟

 است؟ یبصورت خودآموز یریادگیمعرف  نهینگاش و همکاران، کدام گز یدر دسته بند  (48
یادگیری الکترونیکی بدون حضور و بدون ارتباطات 

 الکترونیکی

 یو بودجه موسسات آموزش تیظرف ت،یتراکم جمع  باشد؟یم نهیاز راه دور کدام گز یبه آموزش ها شیگرا یو هند عامل اساس نیچ یدر کشور ها  (49

 همه موارد باشد. یر موجود میز یهاتیقابل WBTدر مدل   (50

 دادهفرا  شود. یباشند گفته م یگر میبر اطالعات د یحیا توضیشرح و  یکه حاو یدر مفهوم عام به اطالعات  (51

دهد. کدام  یر را ارائه میز است و امکان زیت دانش نیریستم مدیس یآموزش یت محتوایریستم مدیس  (52

 کبار از محتوایامکان استفاده  باشد؟ یح نمینه صحیگز

 LCMS  است؟ نهیمعادل کدام گز یآموزش یمحتوا تیریمد ستمیس  (53

 Learning content management system نه است؟یمعادل کدام گز یآموزش یت محتوایریستم مدیس  (54

  باشد؟ینگاش و همکاران م یجزء کدام دسته بند یرسانی آنصوت و تصویر زنده و پیام  (55
یادگیری الکترونیکی با حضور مجازی و با ارتباط 

 زمان(الکترونیکی )از نوع هم
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 ایاسترال .کنند یارائه م یو خصوص یطبق متن، در ......... آموزش از راه دور را موسسات عموم  (56

 یونیو تلوز ییویراد یبرنامه ها باشد؟ ینم حیصح نهی. کدام گزرندیگیبهره م ریز یدر هند از ابزارها یآزاد دانشگاه یطبق متن، دوره ها  (57

 یدولت  شده است. میتنظ یدر دو بخش ...... و اجتماع نیدر چ یکیالکترون یطبق متن، هدف آموزش ها  (58

 کیالکترون یریادگیاطالعات و  یبر فن آور یمطلوب مبتن یمجاز یبر تحقق آموزش ها عوامل موثر  (59

 همه موارد  کدامند؟

ت قرار گرفته است انتخاب یکه از قبل آماده شده است و در سا یست مطالب را از صفحاتیبا یر میفراگ  (60

 Asynchronous – Self Paced د.ینموده و از آنها استفاده نما

بایست مطالب را از صفحاتی که از قبل آماده شده است و در سایت قرار گرفته است انتخاب میفراگیر   (61

 Internet Base Training  ها استفاده نماید.نموده و از آن

 باشد؟ یح نمینه صحیکدام گز  (62
 ید را در استفاده از ابزارهایتعامل استاد با استاد، اسات

 د.ینما یاستاد محدود مف و تنوع ارتباط دانشجو با یتال

 ت در زمان و مدت آموزشیعدم محدود باشد؟ ین میآنال –رهمزمان یآموزش غ یهایژگیک از ویکدام   (63

 ت در زمان و مدت آموزشیعدم محدود باشد؟ ین نمیزنده آنال –آموزش همزمان  یهایژگیک از ویکدام   (64

 باشد؟ ینم یآموزش یت محتوایریستم مدیس یهایژگیک از ویکدام   (65
ک یتواند  ینم یآموزش یت محتوایریستم مدیس

 ت دانش باشدیریستم مدیس
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 تیدانلود محتوا از وب سا باشد؟ ین نمیآنال –ک جزو مدل آموزش همزمان یکدام   (66

 باشد؟یمطلوب نم یک محتوا آموزشی یاده سازیمهم پ یک از پارامترهایکدام  (67
و  ر نبودهیمحتوا تکرارپذ ین و ها و آزمون هایتمر

 دیت نمایل و تثبیرا تسه یریادگی

 دانشجو با دانشجو  باشد؟ یاز نظر مو نم یکیالکترون یریادگیانواع تعامل در  یاز دسته بند کیکدام  (68

 ردیگ یصورت نم یریادگیسنجش   باشد؟  ینم یکیالکترون طیکح یریادگی-یاددهی طیمح یها اتیاز عمل کیکدام  (69

 یآموزش ینه هایاد هزیکاهش ز  باشد؟  ینم یکیالکترون یهامهم آموزش  یایمزااز  کیکدام  (70

 رندگانیادگیثبت نام  باشد؟ ینم یآموزش یت محتوایریستم مدیف سیک از وظایکدام  (71

 باشد؟ ینم یآموزش یت محتوایریستم مدیس یهایژگیک از ویکدام  (72
را فقط اضافه  یآموزش یکیر الکترونیو ذخا یایاش

 دینما

توسط  یکیالکترون یریادگی یآموزش یهاجزء چهار ارزش بالقوه نسبت داده شده به روش کیکدام  (73

 یخودآموز و مشارکت یعدم ادغام روش آموزش  باشد؟ ی( نم2008) ریکالرک و ما

  ست؟یاز راه دور ن یارائه آموزش ها یبرا ایتانیبر تیفیک نیآژانس تضم یها هیجزو توص کیکدام  (74
خود بهره  یها ستمیس یواحد در طراح کردیرو کیاز 

 رندیگ
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  باشد؟ یکیالکترون یریادگیاز  یفیتواند تعر ینم کیکدام  (75

 یکیاز امکانات الکترون رندهیادگیاست که در آن  یروش

 یآموزش یآسان به محتوا یفقط به منظور دسترس

 .دینما یاستفاده م

 یم یشنهادیمختلف راه حل پ یدر بخش ها یریهستند که قابل ردگ ین واحد منابع آموزشیکوچک تر  (76

 SCO باشند.

انتقال محتوا  یبرا یهاچندرسانه ایو  ییدئویو یهاپیکل نت،یپاورپو یدهایکه در آن از اسال یکالس  (77

 گردد؟ینگاش و همکاران محسوب م یاستفاده شود جزء کدام دسته بند
و بدون ارتباط  یکیزیبا حضور ف یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

به ......  ی( بستگیکیالکترون یریادگی)از جمله  یتعامل دانشجو و استاد در هر نوع آموزش تیو کم تیفیک  (78

 الف و ب دارد. یشده در برنامه آموزش نییتع

 گر،یدکیبا  دیتعامل اسات یرا برا یاسابقهیب یهاکم، فرصت نهیبا هز یهاچندرسانه یهاگسترش شبکه  (79

  .آوردیفراهم م
 یرا در استفاده از ابزارها دیتعامل استاد با استاد، اسات

 .دینما یدانشجو با استاد محدود م اطیو تنوع ارت فیتال

گیرد و نیز از دهنده و یادگیرنده صورت میکه بین آموزش یگاههای فیزیکی گهمحتوا به هنگام مالقات  (80

 شود.هایی که حضور فیزیکی برقرار نیست، منتقل مییادگیری الکترونیکی در زمان هاییآورطریق فن
و با ارتباطات  یبا حضور گاه گاه یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

گیرد و نیز از دهنده و یادگیرنده صورت میکه بین آموزش یگاههای فیزیکی گهمحتوا به هنگام مالقات  (81

 شود.هایی که حضور فیزیکی برقرار نیست، منتقل مییادگیری الکترونیکی در زمان هاییآورطریق فن
و با ارتباطات  یبا حضور گاه گاه یکیالکترون یریادگی

 یکیالکترون

 وتریبر کامپ یآموزش مبتن است؟ نهیمعادل کدام گز CBTمخفف   (82
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 نترنتیبر ا یآموزش مبتن است؟ نهیمعادل کدام گز IBTمخفف   (83

 بر وب یآموزش مبتن  است؟ نهیمعادل کدام گز WBTمخفف   (84

 مشکل-گیری نتایجاندازه  باشد؟ ینم یسنت ای ینسبت به آموزش کالس یآموزش نینو یها کردیرو یایمزا  (85

 محتوا-استاد است؟ یکیالکترون یریادگیاز بروز کدام نوع تعامل در  ینمونه ا ینترنتیا یجستجو یموتورها  (86

اطالعات و ارتباطات در ...............  یآورمند از فنرا استفاده نظام یکی( آموزش الکترون2003) دوینا  (87

 یریادگیس و یتدر  . داندیم

ن نوع تعامل یرفته اند به ارزش ایرا پذ ییکرد ساختن گرایون آموزش از راه دور که رویه پردازان نینظر  (88

 دانشجو با دانشجو د دارند.یار تأکیبس

تواند عامل ایجاد موارد زیر باشد. کدام ( معتقد است یادگیری الکترونیکی با کیفیت می2004وبستر )  (89

 های کاربردر ثبت پیشرفت تیمحدود  باشد؟ ینم حیمورد صح

نگاش و همکاران  یاز کدام دسته بند یکیو بدون ارتباطات الکترون یکیزیبا حضور ف یکیالکترون یریادگی  (90

 به چهرهچهره   باشد؟ یم

 دوگانه از نوع همزمان/یبیترک  باشد؟ ینگاش و همکاران م یاز کدام دسته بند یکیبا حضور و با ارتباطات الکترون یکیالکترون یریادگی  (91

 ینگاش و همکاران م یاز کدام دسته بند یکیبدون حضور و با ارتباطات الکترون یکیالکترون یریادگی  (92

 رهمزمانیغ  باشد؟

متعامل  یدرس چندرسانه ا کیرساند تا  یم یاریاست که به مولف درس افزار  یبسته نرم افزار کی  (93

 یآموزش یمحتوا .کند دیتول
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94) 

ک ی یکه حاو یآموزش یبه خود از محتوا یک قطعه مجزا و متکیعبارت است از  یء آموزشیک شی

به کار برده  یاء آموزشیاز اش یاا در قالب مجموعه یو  ییتواند به تنها یمشخص بوده و م یهدف آموزش

 شود.
یاء آموزشیاش
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