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  هرگونه کسب درآمد

  ادن و ...) آزمون د-(فروش فایل

  ازاین فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است. 

  *ارسال فایل فقط با ذکر نام و لینک گروه مجاز است.*

  * کن رعایت حق مردم با صفا *
  

  

  بسمه تعالی     

 براي ورود به گروه روي لینک زیر کلیک کنید
https://t.me/Hushmandsazi_Group 

  م ، روبیکا، سروش و ایتالینک کانال و صفحه درتلگرام ، اینستاگرا
@MohtavaNemunesoal 

  با تشکر از ادمین هاي محترم

  فایل نمونه سواالت جهت آشنایی با محتواي

  آموزش نرم افزار تخصصی شاددوره :

  دوره کشوري

  18/03/1399 تاریخ آزمون :

  ساعت6ساعت دوره:    99506767کد دوره :
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  https://t.me/hushmandsazi_group      سواالت همراه با جواب صحیح  ردیف

1 

باشند و .............. قسمت هاي جدایی ناپذیر یک سیستم یادگیري الکترونیکی می ...................
 .ی از یک برنامه یادگیري الکترونیکی هستند که توسط ................. ایجاد می شوندخصوصیات

  مؤلفه ها -ها ویژگی -ها مؤلفه

 هاویژگی –مؤلفه ها  -ها ویژگی

 ابزارها –ها ویژگی -ها مؤلفه

 ابزارها –مؤلفه ها  -ها ویژگی

  

2 

LCMS به چه معناست؟ 

 سیستم مدیریت یادگیري

 یریت محتواي یادگیريسیستم مد

 ابزارهاي تولید محتواي یادگیري

 سیستم مدیریت نرم افزارهاي سازمانی

  

3 

MEmu یک نرم افزار ...................................... است. 

 شبیه ساز یا ماشین مجازي

 تولید محتوا

 آموزش مجازي

 هر سه مورد

  

4 

ارزیابی در فراگیران شامل ارزشیابی 
 ......................................................................... است.........

 تکوینی و تراکمی

 آغازین، تکوینی و تراکمی
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  آغازین، تکوینی، تشخیصی و تراکمی

 آغازین، تکوینی، تشخیصی، تراکمی و تأییدي

  

5 

 .است   ......................ارزیابی در یادگیري الکترونیکی متمرکز بر .....................

   فرد، فرآیند و محصوالت

  یادگیرندگان

 فرد و محتوا

 یادگیرندگان و یاددهندگان

  

6 

 .است   ارزیابی در یادگیري الکترونیکی متمرکز بر ...........................................

   فرد، فرآیند و محصوالت

  یادگیرندگان

 فرد و محتوا

 گان و یاددهندگانیادگیرند

  

7 

ارزیابی یادگیري الکترونیکی به چگونگی برنامه ریزي، ................، توسعه، ارائه و نگهداري مواد 
یادگیري الکترونیکی و تلفیقی، ...... و پشتیبانی دوره ها، میزان کیفیت خدمات آموزشی، نظر ذینفعان 

 .الب درسی توجه داردنسبت به برنامه و میزان یادگیري فراگیران از مط

 طراحی و تولید

 طراحی و نحوه تدریس

 تولید و نحوه تدریس

 طراحی و ارزیابی

  
 :از جمله امکانات بخش مخاطبین برنامه شاد می توان به موارد زیر اشاره کرد 8
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 حذف و اضافه کردن مخاطب و جستجوي مخاطب

 مشاهده لیست مرتب شده مخاطبان، تماس و ارسال پیام

 مسدود کردن و افزودن به صفحه اصلیگزارش، 

 هر سه مورد

  

9 

 از لحاظ بصري و امکانات اجراي برنامه شاد با کدام روش زیر بهتر هست؟

 به صورت اجراي اپلیکیشن بر روي گوشی هوشمند

 اجرا با استفاده از نسخه تحت وب بر روي گوشی هوشمند

 یوتر و لپ تاپاستفاده از ماشین مجازي یا شبیه ساز اندروید در کامپ

 اجراي اپلیکیشن بر روي تبلت

  

10 

 از نظر امنیتی تا چند مرحله امکان باال بردن ضریب امنیت ورود در یک دستگاه جدید وجود دارد؟

1 
2 
3 
4 

  

11 

 افزایش حجم کارها در آموزش الکترونیکی تحت چه عنوانی مطرح می شود؟

 اندازه کالس

 بارکاري

 حق مالکیت

 کارمجازي

  

12 
 گر بخواهید پیام براي همه اعضاي گروه حذف شود، چه کاري را باید انجام دهید؟ا

 انتخاب همه اعضاي گروه
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 انتخاب کل گروه

 تیک زدن گزینه حذف براي همه اعضاء

 تیک زدن حذف همه اعضاء

 

13 

 امکان ذخیره کدام موارد در برنامه شاد وجود دارد؟

 متن، صوت، تصویر، فیلم و انیمیشن

 صویر، فیلم و انیمیشنصوت، ت

  متن، صوت، تصویر و فیلم

 متن، تصویر، فیلم و انیمیشن

  

14 

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

 فایل متنی

 متن

 عکس

 فیلم

  

15 

 امکان مسدود کردن دانلود خودکار کدام مورد در شاد وجود دارد؟

 ي خصوصیتصاویر گفتگو

 تصاویر گفتگوي گروهی

 تصاویر کانال ها

 هر سه مورد

  

16 
 آموزش از طریق برنامه شاد بیشتر از نظر ساختاري با کدام رویکرد سازگاري دارد؟

 رویکرد رفتارگرایی
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 رویکرد شناخت گرایی

 رویکرد سازنده گرایی

 رویکرد ارتباط گرایی

  

17 

 ت؟اندازه متن پیام از چه نظر حائز اهمیت اس

 هنري

 زیبایی شناختی

 دیداري

 تأکید پیام

  

18 

 آیا امکان استفاده دو کاربر از برنامه شاد در یک گوشی وجود دارد؟

 به هیچ وجه همچین امکانی وجو ندارد

 با برنامه هاي کلون امکان پذیر است

 فقط در یک سري از گوشی هاي خاص امکان دارد

 بله و نیازي به برنامه خاص نیست

  

19 

 بدون داشتن شماره تلفن امکان ارتباط با فردي در شاد وجود دارد؟ آیا

 خیر

 بله با نام کاربري

 بله با کد ملی شخص

  امکان دارد ولی در شاد پیش بینی نشده

  

20 
ایمیل ........... ارتباطی است که می تواند براي ................. تعامل در فعالیت هاي یادگیري توسط 

 .رد استفاده قرار گیردیادگیرندگان مو
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  مؤلفه -ویژگی 

 مؤلفه -مؤلفه 

 ویژگی-ویژگی 

 ویژگی -مؤلفه 

  

21 

 براي آپلود فایل در شاد از طریق شبیه ساز، به طور پیش فرض فایل باید در کجا خیره شوند؟

Download > Memo Download 
Desktop > Memo Download 
Download > Memo Desktop 

Download > Memo Document 

  

22 

 براي آپلود فایل در گروه یا کانال روي کدام عالمت باید کلیک کرد؟

 ارسال

 سنجاق یا پیوست

 دانلود و آپلود

 دریافت

  

23 

 براي اجراي برنامه شاد در کامپیوتر یا لپ تاپ کدام مورد به درستی مطرح شده است؟

 استفاده از نسخه تحت وب و شبیه ساز

 10وب و سیستم عامل ویندوز استفاده از نسخه تحت 

 استفاده از شبیه ساز و نرم افزار هاي مبدل

  و نرم افزارهاي مبدل 10استفاده از سیستم عامل ویندوز 

  

24 
 براي اجراي یادگیري الکترونیکی کدام یک از آمادگی هاي زیر ضروري است؟

 آمادگی زیرساخت
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 آمادگی فرهنگی

 آمادگی محتوایی

 همه موارد

  

25 

 استفاده دو کاربر از یک گوشی اندرویدي، نصب کدام برنامه بهتر است؟براي 

Clone app 
 MEmu 

AZ Screen Recorder 
Chatzy app 

  

26 

 براي دسترسی شاد به حافظه جهت دریافت و ارسال رسانه ها تنظیمات چگونه باید باشد؟

permissions > Storage > ON 
permissions > Location> ON 

Storage > Storage > ON 
Storage > Location> ON 

  

27 

 بزرگترین عامل کاربرد آموزش از راه دور در سطح آموزشگاهی کدام مورد زیر است؟

 بکارگیري آموزش هاي الکترونیکی

 جبران عقب ماندگی هاي آموزشی

 ایجاد تنوع در شیوه هاي آموزشی

 استفاده گسترده از چند رسانه اي ها

  

28 

 خچه با حذف مخاطب چه تفاوتی دارد؟پاك کردن تاری

 .در پاك کردن تاریخچه کلیه گفتگوها حذف اما مخاطب باقی می ماند

 .در پاك کردن تاریخچه مخاطب حذف اما کلیه گفتگوها باقی می ماند

 .در پاك کردن تاریخچه هم گفتگوها و هم مخاطب حذف می شود
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 .ی شوددر پاك کردن تاریخچه نه گفتگوها و نه مخاطب حذف م

  

29 

 پشتیبانی آنالین در مدل یادگیري الکترونیکی شامل کدام مورد هست؟

 پشتیبانی آموزشی

 پشتیبانی مشاوره اي

 پشتیبانی فنی

 همه موارد

  

30 

 براي نمایش تصویري جامع از یادگیري الکترونیکی شامل چه بخش هایی است؟ 3Pپیوستار 

 فرآیند –محصول  –فرد 

 محصول –فرآیند  -فرد 

 ابزارها –فرآورده  –فرد 

  فرآورده -ابزارها  –فرد 

  

31 

 تفاوت شاد تحت وب با اپلیکیشن شاد در چیست؟

 در کلیات تفاوت دارند

 در موارد جزئی مثل ناوبري و رابط کاربري تفاوت وجود دارد

 ماهیت و روش کار با هم متفاوت است

 هیچ تفاوتی باهم ندارند

  

32 

زان در شبکه شاد جزء کدام بخش از مسائل آموزشگاهی در چارجوب ثبت نام و جذب دانش آمو
 یادگیري الکترونیکی است؟

 امور اداري

  امور تحصیلی
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 خدمات فراگیران

 امور آموزشی

  

33 

 چرا باید هر از گاهی فایل هاي پوشه شاد را خالی کرد؟

 براي جلوگیري از پر شدن حافظه گوشی

 براي جلوگیري از ویروسی شدن گوشی

 راي جلوگیري از پاك شدن فایل هاب

 براي تسریع در سرعت دانلودها

  

34 

 چگونه می توان دو یا سه کاربر از نسخه تحت وب شاد در یک دستگاه استفاده کرد؟

 هر کس با یک مرورگر متفاوت وارد شود

 نسخه هاي متفاوت یک مرورگر را نصب کرد

  از شبیه ساز استفاده کرد

 راي رفع این مشکل وجود ندارددر حال حاضر راه حلی ب

  

35 

 چه کسانی را بهتر است به صفحه اصلی گروه اضافه نمایید؟

 نماینده هاي کالس

 افرادي که تعامالت زیادي در طول روز با آن ها داریم مثل مدیر، معاونین و نماینده هاي کالس

 نفرات برتر هر کالس

 ضرورتی به انجام این کار نیست

  

36 

 کامل اختیار مسدود کردن مخاطب را دارد؟ چه کسی به طور

 (معلم (سازنده گروه

 (مدیر (افزوده شده به گروه
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 (دانش آموز (با نقش مدیر گروه

 همه اعضاي یک گروه

  

37 

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

7 
6 
5 
4 

  

38 

 دامنه تغییر اندازه متن پیام چند است؟

 25تا 15

 30تا  15

 25تا  12

 30تا 12 

  

39 

 دامنه سرعت دانلود خودکار در برنامه شاد چقدر است؟

 مگابایت 30صفر تا 

 مگابایت 40صفرتا 

 مگابایت 50صفر تا 

 مگابایت 60صفر تا 

  

40 

 .دانـش بررسـی و ارزش گذاري بر خوبی ها و رفتارهاي آدمی را علم ............... می نامند

 رفتار شناسی

 خالقا

 اخالق در فناوري
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 فرهنگ

  

41 

در آزمون هاي ................ از نمونه کار، شبیه سازي، پروژه، عملکرد موقعیتی، پوشه کار، مشاهده 
  .رفتار (چک لیست، مقیاس درجه بندي یا واقعه نگاري) استفاده می شود

 عملکردي

 نگرش سنجی

 شناختی

 سنجش عاطفی

  

42 

 ث ذخیره فایل به کدام قسمت از مدل ارائه شده مربوط می شود؟در آموزش الکترونیکی، بح

 ارائه

 تولید

 محصول

 نگهداري

  

43 

 در حال حاضر احراز هویت دانش آموزان با کدام اطالعات زیر امکان پذیر است؟

 کد ملی، نام و نام خانوادگی

 کد ملی و تاریخ تولد

 کد ملی و سریال شناسنامه

 کد ملی و شماره تلفن

  

44 

 ر حالت تحت وب شاد تعداد اعضا در کجا نمایش داده می شود؟د

 در کنار نام کالس

 در تنظیمات مدیریت گروه
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 از طریق شمارش اعضا

 از طریق گزارش گیري

  

45 

از نسخه ................. مرورگر   در حالتی که از نسخه تحت وب شاد استفاده می کنید بهتر است
 .استفاده بکنید

 قدیم

 جدید

 فظت شدهمحا

 خریداري شده

  

46 

در زمانی که از شبیه ساز اندروید در کامپیوتر براي اجراي برنامه شاد استفاده می کنید نکته کلیدي  
 هنگام تایپ متن چیست؟

 امکان تایپ متن فارسی وجود ندارد

 زمان تایپ متن فارسی حتماً یک بار در محل نوشتن متن کلیک کنید تا انگلیسی تایپ نشود

 یر زبان امکان نداردتغی

 براي تایپ متن حتماً یکبار برنامه را ببندید و دوباره اجرا کنید

  

47 

 در زمینه دسترسی اعضاي گروه به افزودن عضو کدام جمله صحیح تر است؟

بهتر است در روزهاي اولیه تشکیل گروه کالسی، افزودن عضو باز و بعد از تکمیل اعضا از دسترس 
 .خارج شود

 همیشه در دسترس اعضا باشد بهتر است

 بهتر است همیشه خارج از دسترس اعضا باشد

 بستگی به تصمیم مدیر مدرسه دارد
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48 

 در زمینه گزینه ارسال پیام توسط اعضاي گروه کدام جمله صحیح نیست؟

 براي تبادل افکار و تعامل بهتر است این گزینه باز باشد

توالی تسلسل پیام ها و فایل ها مهم است، ارسال پیام  در زمانی که یک سري مطلب ارسال می کنید و
 باید بسته باشد

 به منظور استفاده از روش هایی مثل بارش فکري بهتراست ارسال پیام باز باشد

 جهت جلوگیري از بی نظمی بهتر است همیشه ارسال پیام بسته باشد

  

49 

............... و مدیر مدرسه با ستاره در شاد تحت وب، معلم هر کالس در گروه مربوطه با ستاره ...
 ................... مشخص شده است

 آبی –آبی 

 آبی –خاکستري 

  خاکستري –آبی 

 خاکستري -خاکستري

  

50 

 .در کانال مدرسه .................... می توانند در حالت عادي پیام ارسال نمایند

 مدیر مدرسه و مدیر کانال

 مدیر و دانش آموزان

 مان و دانش آموزانمعل

 دانش اموزان و اولیاء

  

51 

 در کدام کانال فیلم ها و فایل هاي مربوط به کلیه رشته ها و پایه هاي مختلف بارگذاري شده است؟

 کانال آموزش و پرورش

 کانال محتوا و مواد آموزشی

 کانال دانش آموزان مدرسه

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) زمون دادن و آ –فروش فایل (ھرگونھ کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            15 
 

 کانال معلمان مدرسه

  

52 

 مربوط به کلیه رشته ها و پایه هاي مختلف بارگذاري شده است؟ در کدام کانال فیلم ها و فایل هاي

 کانال آموزش و پرورش

 کانال محتوا و مواد آموزشی

 کانال دانش آموزان مدرسه

 کانال معلمان مدرسه

  

53 

 در گام اولیه چه کسی اختیار افزودن مدیر گروه را در گروه کالسی دارد؟

 مدیر

 معلم

 معاون

 دانش آموز

  

54 

 یه چه کسی اختیار افزودن مدیر گروه را در گروه کالسی دارد؟در گام اول

 مدیر

 معلم

 معاون

 دانش آموز

  

55 

 ساختار گذرواژه چند حالت دارد؟

 پین که عدد و حروف است و گذر واژه که فقط عدد هست 

 پین که فقط عدد است و گذر واژه که عدد و حروف هست

 ه فقط عدد هستپین که عدد، حروف و کاراکتر است و گذر واژه ک

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) زمون دادن و آ –فروش فایل (ھرگونھ کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            16 
 

 پین که فقط عدد است و گذر واژه که عدد، حروف و کاراکتر هست

  

56 

 ساده ترین راه ذخیره فایل ها در شاد کدام است؟

  ذخیره در پوشه

 ذخیره در دانلودها

 اجرا در برنامه

 اجرا در پوشه ذخیره

  

57 

اي تألیف محتوا براي ایجاد طراحی آموزش، ابزار اینترنت، ابرلینک ها، مرورگرها، سرورها و برنامه ه
 کدام ویژگی یادگیري الکترونیکی بکار می روند؟

 یادگیري همکارانه

 سهولت کاربرد

 تعاملی بودن

 چندگانگی تخصص

  

58 

 .هاي مشخص براي دستیابی به ........................ استطراحی آموزشی تهیه برنامه

 اهداف رفتاري

 اهداف شناختی

 اهداف نگرشی

 زشیاهداف آمو

 

59 

 عضویت دانش آموزان در گروه کالس درس به کدام طریق امکان پذیر است؟

 از طریق لینک گروه

 از طریق افزودن عضو توسط دبیر
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 از طریق سیستم عضویت شاد

 همه موارد

  

60 

 عنوان دادن به یک فایل هنگام بارگذاري در شاد چه کمکی به دانش آموز می کند؟

 اگاهی از موضوع و محتواي فایل

 جستجوي راحتتر مطلب و موضوع

 عدم تغییر عنوان در صورت تغییر نام هنگام بارگذاري هاي مجدد

  همه موارد

  

61 

 عنوان دادن به یک فایل هنگام بارگذاري در شاد چه کمکی به دانش آموز می کند؟

 اگاهی از موضوع و محتواي فایل

 جستجوي راحتتر مطلب و موضوع

 یر نام هنگام بارگذاري هاي مجددعدم تغییر عنوان در صورت تغی

  همه موارد

  

62 

 عنوان دادن به یک فایل هنگام بارگذاري در شاد چه کمکی به دانش آموز می کند؟

 اگاهی از موضوع و محتواي فایل

 جستجوي راحتتر مطلب و موضوع

 عدم تغییر عنوان در صورت تغییر نام هنگام بارگذاري هاي مجدد

  همه موارد

  

63 

 .صداي درون برنامه در طول فرآیند آموزش ممکن است یک ..................... باشدفعال بودن 

 پارازیت صوتی

 عامل تعامل
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 عامل توجه

 عامل آموزشی

  

64 

 کاربران موجود در لیست سیاه که از گروه حذف شده اند، چگونه می توانند دوباره به گروه برگردند؟

 فقط با دعوت مدیر

 فقط از طریق لینک

 .ن شماره دوباره نمی توانند برگردندبا ای

  دوباره باید شاد را حذف و نصب نمایند و احراز هویت شوند

  

65 

 .کانال ها در واقع یک ارتباط ........................ ایجاد می کنند

 تعاملی

 یک سویه

 دوسویه

 گسترده

  

66 

 کانون توجهات در فرآیند آموزش از طریق برنامه شاد، کدام مورد زیر باید باشد؟

 توجه به طراحی آموزشی به عنوان عنصر اصلی آموزش

 توجه به تولید محتواي الکترونیکی به عنوان یک محصول

 توجه به ارزشیابی براي دریافت بازخورد

  توجه به سخت افزار ها و نرم افزارها

  

67 

 صی دانش آموزان یک مدرسه است؟کدام اختصا

 کانال آموزش و پرورش

 کانال محتوا و مواد آموزشی
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 کانال مدرسه

  کانال معلمان

 

68 

 کدام اختصاصی معلمان یک مدرسه است؟

 کانال آموزش و پرورش

 کانال محتوا و مواد آموزشی

 کانال مدرسه

 کانال معلمان

  

69 

 کدام امکان در شاد وجود دارد؟

 روه توسط فرد دیگرافزودن فرد به گ

 افزودن فرد به کانال توسط فرد دیگر

 افزودن فرد به شاد توسط فرد دیگر

 الف و ب صحیح است

  

70 

 کدام جمله بهترین حالت زمینه را بیان می کند؟

 رنگ زمینه نزدیک به رنگ نوشته باشد

 رنگ زمینه در تضاد با رنگ متن باشد

 رنگ زمینه یک تصویر باشد

 با میزان نور انتخاب شود رنگ زمینه متناسب

  

71 

 کدام جمله در مورد استیکرهاي شاد صحیح نیست؟

 امکان استفاده از استیکر در شاد وجود ندارد

 امکان استفاده از استیکر در شاد وجود دارد
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 امکان فعال سازي گروهی استیکرها در شاد وجود دارد

  امکان افزودن استیکر در شاد وجود دارد

72 

 رد برنامه شاد صحیح است؟کدام جمله در مو

 امکان ایجاد کانال و گروه توسط دبیر و مدیر در حال حاضر وجود ندارد

 امکان ایجاد کانال و گروه توسط دبیر و مدیر در حال حاضر وجود دارد

 امکان ایجاد گروه توسط دبیر در حال حاضر وجود ندارد ولی براي مدیر امکان پذیر است

 دیر در حال حاضر وجود ندارد ولی براي دبیر امکان پذیر استامکان ایجاد کانال توسط م

  

73 

 کدام جمله در مورد دانلود خودکار صحیح تر است؟

 بهتر است دانلود خودکار جهت صرفه جویی در مصرف حجم اینترنت بسته باشد

 بهتر است دانلود خودکار باز باشد تا نیاز به دانلود دستی نباشد

 صوصی باز باشددانلود خودکار گفتگوهاي خ

 دانلود خودکار تأثیر چندانی در سرعت و حجم بسته مصرفی ندارد

  

74 

 کدام جمله درست است؟

 حذف از گروه همان مسدود کردن مخاطب است

 مسدود کردن مخاطب مثل پاك کردن تاریخچه است

 حذف از گروه با مسدود کردن مخاطب متفاوت است

 انددر حذف از گروه تاریخچه مخاطب باقی می م

  

75 

 کدام حالت استفاده از برنامه شاد نیاز به نصب ندارد؟

 زمانی که از شبیه ساز استفاده می کنید

 زمانی که از گوشی همراه استفاده می کنید

 زمانی که از کلون استفاده می کنید
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 زمانی که از نسخه تحت وب استفاده می کنید

  

76 

 الکترونیکی با سایر عناصر ارتباط مستقیم دارد؟ کدام عنصر در نمودار فرآیند تکرار شونده یادگیري

  طراحی

 تولید

 یادگیري

 ارزیابی

  

77 

 را درست نشان می دهد؟ 3pکدام گزینه پیوستار 

People > Process > Publish 
People > Program> Product 
People > Project > Product 
People > Process > Product 

  

78 

ار متنی که دریافت کردید با زمانی که در کنار متنی که ارسال کردید کدام گزینه زمانی که در کن
 کلیک می کنید، متفاوت است؟

 پاسخ

 ارسال

 سنجاق کردن

 ویرایش

  

79 

 کدام گزینه زیر فقط در اختیار معلم کالس هست و مدیر این اختیار را ندارد؟

 دسترسی به لیست سیاه

 دسترسی به اعضاي گروه

 انتقال مالکیت
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 ه اطالعات گروهدسترسی ب

  

80 

 کدام گزینه محتویات پوشه شاد براي ذخیره فایل را درست نشان میدهد؟

Shad Documents  ،Shad Images  ،Shad Videos 

Shad Audio  ،Shad Documents  ،Shad Text  ،Shad Videos 

Shad Audio  ،Shad Documents  ،Shad Videos 

Shad Audio  ،Shad Documents  ،Shad Images  ،Shad Videos 

  

81 

 کدام گزینه محل بستن دانلود خودکار رسانه در برنامه شاد را درست نشان می دهد؟

  باز کردن <دانلود خودکار رسانه ها <داده ها و ذخیره سازي <تنظیمات 

  باز کردن <دانلود خودکار رسانه ها <دانلودها <تنظیمات 

 بستن <د خودکار رسانه هادانلو <داده ها و ذخیره سازي <تنظیمات 

 بستن <دانلود خودکار رسانه ها <دانلودها <تنظیمات 

  

82 

 یادگیري الکترونیکی است؟» چه چیزي«کدام مورد بیانگر 

 .آموزش و یادگیري که از طریق ابزارهاي دیجیتالی صورت می گیرد

به اهداف یادگیري هدف دوره هاي یادگیري الکترونیکی این است که به یادگیرندگان کمک کنند تا 
فردي برسند یا تکالیف خود را به روش هایی انجام دهند که اهداف اصلی سازمان (یا جامعه) را بهبود 

 .بخشند

 .شامل محتواي آموزشی است که به افراد کمک می کند تا آن را یاد بگیرند

اویر، انیمیشن، ویدئو که از عناصر رسانه اي مثل گفتار، متون، تص  آموزش از طریق ابزارهاي دیجیتالی
  و ... صورت می گیرد

  
 کدام مورد جز بخش هاي اصلی رابط کاربري برنامه شاد نیست؟ 83
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 تنظیمات

 پیام رسان

 گذرواژه

 مخاطبین

  

84 

 کدام مورد جزء چارچوب اصلی یادگیري الکترونیکی نیست؟

 طراحی آموزشی

 مسائل فناوري

 مسائل آموزشگاهی

 حجم محتوا

  

85 

 چارچوب اصلی یادگیري الکترونیکی نیست؟کدام مورد جزء 

  مدیریت

 پشتبانی منابع

 مسائل اخالقی

 ابر لینک ها

  

86 

 کدام مورد جزء چارچوب اصلی یادگیري الکترونیکی نیست؟

  نوع سؤال هاي آزمون

 ارزشیابی 

 مسائل اخالقی

 طراحی رابط کاربري

  
 کدام مورد جزء چارچوب اصلی یادگیري الکترونیکی نیست؟ 87
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 حی آموزشیطرا

 مسائل فناوري

 مسائل آموزشگاهی

 حجم محتوا

  

88 

 کدام مورد جزء سه بخش اصلی مسائل مربوط به فناوري در یادگیري الکترونیکی نیست؟

 برنامه ریزي زیرساخت

 سخت افزار

 نرم افزار

 اینترنت

  

89 

باشد کیفیت کدام مورد جزء مهمترین نقش ها و مسئولیت ها در یادگیري الکترونیکی نیست اما اگر 
 محصول بهتر خواهد شد؟

 متخصص موضوعی یا محتوایی

 تکنولوژیست و طراح آموزشی

 مدرس یا معلم

  ویرایشگر

  

90 

 کدام مورد درباره ماهیت یادگیري الکترونیکی درست بیان نشده است؟

 .چیستی: آموزش از طریق معلم صورت می گیرد

که به یادگیرندگان کمک کنند تا به اهداف  هدف دوره هاي یادگیري الکترونیکی این است  چرایی:
یادگیري فردي برسند یا تکالیف خود را به روش هایی انجام دهند که اهداف اصلی سازمان (یا جامعه) 

 .را بهبود بخشند

 .چه چیزي: شامل محتواي آموزشی است که به افراد کمک می کند تا محتوا را یاد بگیرند
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دیجیتالی که از عناصر رسانه اي مثل گفتار، متون، تصاویر،  چگونگی: آموزش از طریق ابزارهاي
 .انیمیشن، ویدئو و ... صورت می گیرد

  

91 

 کدام مورد درباره ماهیت یادگیري الکترونیکی درست بیان نشده است؟

 .چیستی: آموزش از طریق معلم صورت می گیرد

ندگان کمک کنند تا به اهداف هدف دوره هاي یادگیري الکترونیکی این است که به یادگیر  چرایی:
یادگیري فردي برسند یا تکالیف خود را به روش هایی انجام دهند که اهداف اصلی سازمان (یا جامعه) 

 .را بهبود بخشند

 .چه چیزي: شامل محتواي آموزشی است که به افراد کمک می کند تا محتوا را یاد بگیرند

از عناصر رسانه اي مثل گفتار، متون، تصاویر، چگونگی: آموزش از طریق ابزارهاي دیجیتالی که 
 .انیمیشن، ویدئو و ... صورت می گیرد

  

92 

 کدام مورد زیر از اختیارات و دسترسی اعضاي گروه خارج است؟

 افزودن عضو

 افزودن مدیر

 دیدن لیست اعضا

 دیدن لیست مدیران

  

93 

 کدام مورد محصول تیم نگهداري را درست مطرح کرده است؟

 درسی، امنیت، بروز رسانی ونظارت ذخیره مواد

 ذخیره مواد یادگیري (محتواي درسی) اصالح شده

 ارائه برنامه پروژه

 ارائه مواد یادگیري
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94 

کدام مورد مربوط به طراحی رابط کاربري به وجود یک روند ثابت در طراحی محیط نرم افزاري و 
 اجراي آن اشاره می کند؟

 نظم و ترتیب

 پذیريتفکیک

 ثبات 

 دگیسا
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 کدام مورد ویژگی یادگیري الکترونیکی را مطرح می کند؟

 تعاملی بودن

  متمرکز بر فراگیر بودن

  یادگیري در هر زمان و هر مکان

 همه موارد

  

96 

 کدام مورد ویژگی یادگیري الکترونیکی را مطرح می کند؟

 تعاملی بودن

  متمرکز بر فراگیر بودن

  یادگیري در هر زمان و هر مکان

 مواردهمه 

  

97 

 کدام نرم افزار زیر یک ماشین مجازي یا شبیه ساز اندروید است؟

Adobe Connect 
sky room 

 MEmu 
Captivate 
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 کدام نقش در حال حاضر امکان ورود به برنامه شاد را ندارد؟

 مدیر مدرسه

 معاون مدرسه

 معلم

 دانش آموز

  

99 

 تفکر وادار می کند؟کدام نوع از سؤال هاي زیر دانش آموزان را بیشتر به 

 سؤال هاي همگرا

 هاي واگراسؤال

 سوال هاي بسته پاسخ

 سؤال هاي تشریحی

  

100 

 کدام ویژگی مربوط به طراحی رابط کاربري نمی باشد؟

 قابل فهم بودن 

 گستردگی

 سادگی و وضوح

 داراي راهنما و بازخورد

  

101 

 ی نیست؟کدام یک از موارد زیر شامل منابع آنالین در یادگیري الکترونیک

 آرشیو چندرسانه اي ها و فرهنگ لغت

 کتاب هاي الکترونیکی

 متخصصین آنالین

 کتب و مجالت
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102 

 .در تنظیمات برنامه شاد مستلزم ورود با ...................... است» خروج«کلیک روي 

  هگذرواژ

 پین کد

 کد پیامکی

 گذرواژه دو مرحله اي

  

103 

 کدام گزینه در اپلیکیشن شاد است؟ گزینه درباره من در شاد تحت وب معادل

 نام کاربري

 نام

 پروفایل

 تنظیم بیوگرافی

 

104 

 گزینه ویرایش از امکانات کدام پیام است؟

 پیام صوتی

 پیام متنی

 پیام تصویري

 فایل ها و فیلم ها

  

105 

 متخصص موضوعی یا محتوایی براي تولید محتواي الکترونیکی در برنامه شاد چه کسانی هستند؟

 مدیران

 معلمان

 کارشناسان کامپیوتر

 تکنولوژیست هاي آموزشی
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106 

 محدودیت حجم فایل هاي ارسالی در اپلیکیشن شاد چقدر است؟

 مگابایت 30حداکثر 

 مگابایت 50حداکثر 

 مگابایت 70حداکثر 

 مگابایت 100حداکثر 

  

107 

مینه خدمات مدیر مدرسه بر اساس چارچوب یادگیري الکترونیکی مربوط به مسائل آموزشگاهی، در ز
 فراگیران از کدام مورد نباید غفلت کند؟

 تأییدیه صالحیت اجرا

 یادگیرندگان ناتوان جسمی

 بار کاري

 اندازه کالس

 
  

108 

 مدیریت کانال مدرسه در اختیار چه کسانی هست؟

 دبیران

 مدیر

 معاونین

 دانش آموزان

  

109 

یري الکترونیکی است که مدیریت یادگیري الکترونیکی، مدیریت مراحل مختلف فرآیندهاي یادگ
 :شامل

 .برنامه ریزي، تولید، طراحی، ارزیابی، ارائه و نگهداري می شود

 .برنامه ریزي، طراحی ، تولید، ارائه، نگهداري و ارزیابی می شود
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 .برنامه ریزي، طراحی ، تولید، ارزیابی، ارائه و نگهداري می شود

 .ارائه می شود برنامه ریزي، طراحی ، تولید، ارزیابی، نگهداري و

  

110 

 انداز به محتوا در راهبردهاي پیش آموزشی چیست؟منظور از چشم

  نگاه کلی به اهداف در آغاز برنامه

  نگاه کلی به کل محتوا در آغاز برنامه

 توجه به پیامدهاي آموزش

 توجه به شیوه هاي ارزشیابی

  

111 

 :مهمترین ویژگی بازي و سرگرمی هاي آموزشی عبارت است از

 ب با سن فراگیرتناس

 قابلیت اجرا در سخت افزارهاي متداول

 متناسب بودن با اهداف و محتواي درسی

   به روز بودن

  

112 

 مهمترین ویژگی سخت افزارهاي کاربردي در آموزش از طریق برنامه شاد کدام است؟

 کامالً به روز باشد

 پاسخگوي نیاز کاربران باشد

 قیمت مناسب داشته باشد

 سناسان فناوري باشدمورد تأیید کار
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 مهمترین ویژگی سؤال هاي واگرا چیست؟

 واداشتن مخاطب به تفکر

 واداشتن مخاطب به اظهار نظر
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 ارزشیابی دقیق تر

 زمان بر بودن پاسخ ها

  

114 

 .نرم افزار تخصصی شاد ابزار مناسبی براي توسعه .................................. است

 یادگیري سیار

 الییادگیري انتق

 یادگیري مشارکتی

  یادگیري گروهی

  

115 

 .نرم افزار تخصصی شاد ابزار مناسبی براي توسعه .................................. است

 یادگیري سیار

 یادگیري انتقالی

 یادگیري مشارکتی

  یادگیري گروهی

  

116 

 نسخه تحت وب شاد در کدام سایت زیر قابل دسترسی هست؟

https://sanadweb.iranlms.ir 
https://hamgamweb.iranlms.ir 

https://meduweb.iranlms.ir 
https://shadweb.iranlms.ir 

  

117 

 .هدف اصلی برنامه شاد ایجاد یک ................................. در آموزش مجازي هست

 سیستم مدیریت یادگیري

 پیام رسان

 شبکه اجتماعی
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 شبکه اطالع رسانی

  

118 

هاي آموزشی، ها به عنوان هدفها و گرایشها، مهارتبی به یک سلسله از دانشهرگاه براي دستیا
هاي آموزشی پیش از تحقق آموزش پیش بینی و تنظیم شوند، در واقع ها و روشاي از فعالیتمجموعه

 ....................... صورت گرفته است

 طرح درس

 طراحی مهارت

  طراحی آموزشی

 برنامه درسی

  

119 

الکترونیکی با استفاده از منابع و ویژگی هاي فناوري هاي مختلف دیجیتال و نیز سایر اشـکال  یادگیري
 .ابزارهاي یادگیري، یک محیط یادگیري ...........و .................... ، فراهم می کند

 گروهی و انفرادي

 باز و توزیع شده

 مبتنی بر کامپیوتر و اینترنت

 انعطاف پذیر و انحصاري

  

120 

 .یک محیط یادگیري الکترونیکی بر یک زیر ساخت .................... بنا می شود

 اینترنتی

 محتوایی

 دیجیتال

 اجتماعی

  
 یک مشکل عمده دانلود و ذخیره فایل در پوشه هاي شاد چیست؟ 121
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 تغییر نام فایل

 تغییر کیفیت

 تغییر حجم

 تغییر فرمت
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