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سواالت
تخصصی
آزمون شاد

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
سواالت همراه با ﺟواب ﺻﺤیﺢ

ردﯾﻒ

...................ﻗﺴمت هاي ﺟداﯾی ﻧاﭘﺬﯾر ﯾﮏ سیﺴﺘﻢ ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی میباشند و
خصوﺻیاتی از ﯾﮏ برﻧامﻪ ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی هﺴﺘند ﮐﻪ توسﻂ
مﺆﻟﻔﻪها  -وﯾﮋگیها  -مﺆﻟﻔﻪ ها

1

وﯾﮋگیها  -مﺆﻟﻔﻪ ها – وﯾﮋگیها
مﺆﻟﻔﻪها  -وﯾﮋگیها ابﺰارها
وﯾﮋگیها  -مﺆﻟﻔﻪ ها – ابﺰارها
LCMبﻪ چﻪ معناست.
مدﯾرﯾتﯾادگیريسیﺴﺘﻢ

2

سیﺴﺘﻢمدﯾرﯾت مﺤﺘواي ﯾادگیري
ابﺰارهاي توﻟید مﺤﺘواي ﯾادگیري
سیﺴﺘﻢ مدﯾرﯾت ﻧرم افﺰارهاي سازماﻧی
MEmuﯾﮏ ﻧرم افﺰار
شﺒیﻪسازﯾاماشینمﺠازي
توﻟید مﺤﺘوا

3

آموزش مﺠازي
هر سﻪ مورد

است

اﯾﺠاد می شوﻧد.

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ابرﻟینﮏ ها ﮐدام وﯾﮋگی ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی را اﯾﺠاد می ﮐنند؟
سﻬوﻟت ﮐاربر ،تعامﻠی و ﮐنﺘرل در اخﺘیار
فراگیر سﻬوﻟت ﮐاربر ،تعامﻠی و اﻋﺘﺒار
4

و درسﺘی سﻬوﻟت ﮐاربر ،تعامﻠی و
چندگاﻧگی تخصﺺ
سﻬوﻟت ﮐاربر ،تعامﻠی و ﯾادگیري همﮑاراﻧﻪ

ارزﯾابی در فراگیران شامل ارزشیابی......است
5

تﮑوﯾنی و تراﮐمی آﻏازﯾن،
تﮑوﯾنی وتراﮐمی
آﻏازﯾن ،تﮑوﯾنی ،تﺸخیصی و تراﮐمی
تﺄﯾیدي و تراﮐمی تﺸخیصی ،تﮑوﯾنی ،آﻏازﯾن،
ارزﯾابی در ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی مﺘمرﮐﺰ بر
6

فرد ،فرآﯾند و مﺤصوالت
ﯾادگیرﻧد و مﺤﺘوا
ﯾادگیرﻧدگان و ﯾاددهندگان

است.
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ارزﯾابی در ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی مﺘمرﮐﺰ بر

.......

است.

فرد ،فرآﯾند و مﺤصوالت
ﯾادگیرﻧدگان فرد و مﺤﺘوا
7

ﯾادگیرﻧدگان و ﯾاددهندگان
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
ذﯾنﻔعانﻧﺴﺒت بﻪ برﻧامﻪ و میﺰان ﯾادگیري فراگیران از مﻄاﻟﺐ درسی توﺟﻪ دارد.
ﻃراﺣی و توﻟید ﻃراﺣی و ﻧﺤوه
تدرﯾﺲ توﻟید و ﻧﺤوه تدرﯾﺲ
8

ﻃراﺣی و ارزﯾابی
ازﺟمﻠﻪامﮑاﻧاتبخﺶمخاﻃﺒینبرﻧامﻪشادمیتوانبﻪمواردزﯾراشارهﮐرد:
9

ﺣﺬف و اضافﻪ ﮐردن مخاﻃﺐ و ﺟﺴﺘﺠوي مخاﻃﺐ
مﺸاهده ﻟیﺴت مرتﺐ شده مخاﻃﺒان ،تماس و ارسال ﭘیام
گﺰارش ،مﺴدود ﮐردن و افﺰودن بﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠی
هرسﻪ مورد

3
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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
10

اسﺘﻔاده از ماشین مﺠازي ﯾا شﺒیﻪ ساز اﻧدروﯾد در ﮐامﭙیوتر و ﻟﭗ تاپ
اﺟراي اﭘﻠیﮑیﺸن بر روي تﺒﻠت
از ﻧﻈر امنیﺘی تا چند مرﺣﻠﻪ امﮑان باال بردن ضرﯾﺐ امنیت ورود در ﯾﮏ دسﺘگاه ﺟدﯾد وﺟود
دارد؟
11

1
2
3
4
اﺻﻠی ترﯾن فﻠﺴﻔﻪ وﺟود گﺰﯾنﻪ اي بﻪ ﻧام ارسال ﭘیام در گروه وﺟود  ...است.
تﺒادل مﺤﺘوا
تعامل

12

ارتﺒاط
اخﺘیارات
اﺻﻠی ترﯾن مﺤل ذخیره فاﯾل ها در شاد ﮐدام
است؟

13

My Files > Device storage > Shad
My Files > Device storage > Download
My Files > SD card > Shad
My Files > SD card > Download
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افﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐارها در آموزش اﻟﮑﺘروﻧیﮑی تﺤت چﻪ ﻋنواﻧی مﻄرح می شود؟
اﻧدازهﮐﻼس
14

بارﮐاري
ﺣﻖ ماﻟﮑیت
ﮐارمﺠازي
افﺰودن ﻋﻀو بﻪ ﮐاﻧال مدرسﻪ در اخﺘیار چﻪ ﮐﺴاﻧی هﺴت؟
مدﯾر ﮐاﻧال
دبیران

15

معاوﻧین
داﻧﺶ آموزان
اگر بخواهید ﭘیام براي همﻪ اﻋﻀاي گروه ﺣﺬف شود ،چﻪ ﮐاري را باﯾد اﻧﺠام دهید؟
اﻧﺘخابهمﻪاﻋﻀايگروه
اﻧﺘخابﮐلگروه

16

تیﮏ زدن گﺰﯾنﻪ ﺣﺬف براي همﻪ اﻋﻀاء
تیﮏزدنﺣﺬفهمﻪاﻋﻀاء
اگر بخواهید ﯾﮏ مﺘن و ﯾا ﯾﮏ تصوﯾر را در برﻧامﻪ شاد ذخیره ﻧماﯾید ،در ﮐدام ﻗﺴمت اﯾن ﮐار را
باﯾداﻧﺠام دهید؟
ذخیره تصاوﯾر
ﭘیام هاي ذخیره شده

17

ذخیره در گاﻟري
ﭘیام هاي ارسال شده
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امﮑان ذخیره ﮐدام موارد در برﻧامﻪ شاد وﺟود دارد؟
مﺘن ،ﺻوت ،تصوﯾر ،فیﻠﻢ و اﻧیمیﺸن
18

ﺻوت ،تصوﯾر ،فیﻠﻢ و اﻧیمیﺸن
مﺘن ،ﺻوت ،تصوﯾر و فیﻠﻢ
مﺘن ،تصوﯾر ،فیﻠﻢ و اﻧیمیﺸن

19

امﮑان ﻋﻀوﯾت در ﮐاﻧال مدرسﻪ با ﮐدام روش وﺟود دارد؟
ﻟینﮏ ﮐاﻧال
افﺰودنمدﯾر ﮐاﻧال
ﻋﻀوﯾت خودﮐار توسﻂ شاد
همﻪ موارد

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

مﺘن
20

ﻋﮑﺲ
فیﻠﻢ
امﮑانمﺴدودﮐردنداﻧﻠودخودﮐارﮐداممورددرشادوﺟوددارد؟
تصاوﯾر گﻔﺘگوي خصوﺻی
تصاوﯾرگﻔﺘگوي گروهی
21

تصاوﯾر ﮐاﻧال ها
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هرسﻪ مورد
آموزش از ﻃرﯾﻖ برﻧامﻪ شاد بیﺸﺘر از ﻧﻈر ساخﺘاري با ﮐدام روﯾﮑرد سازگاري دارد؟
روﯾﮑرد رفﺘارگراﯾی
روﯾﮑردشناختگراﯾی
22

روﯾﮑردسازﻧدهگراﯾی
روﯾﮑرد ارتﺒاطگراﯾی
اﻧﺘﻘال ماﻟﮑیت ﮐاﻧال ﯾا گروه در چﻪ ﺻورتی امﮑان ﭘﺬﯾر است؟
ﮐاﻧال ﯾا گروه ﺣداﻗل ﯾﮏ مدﯾر داشﺘﻪ باشد

23

ﮐاﻧال ﯾا گروه ﺣداﻗل دو مدﯾر داشﺘﻪ باشد
ﮐاﻧال ﯾا گروه ﺣداﻗل سﻪ مدﯾر داشﺘﻪ باشد
ﮐاﻧال ﯾا گروه بدون مدﯾر داشﺘﻪ باشد
اﻧدازه مﺘن ﭘیام از چﻪ ﻧﻈر ﺣاﺋﺰ اهمیت است؟

24

هنري
زﯾﺒاﯾی شناخﺘی
دﯾداري
تﺄﮐید ﭘیام

اوﻟین گام ﭘﺲ از ورود بﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠی برﻧامﻪ شاد چیﺴت؟
افﺰودن مخاﻃﺒین
افﺰودن ﮐﻼس
25
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ﺻﺤت سنﺠی
تﺄﯾیدرمﺰ ورود

اوﻟینمﺆﻟﻔﻪﯾادگیرياﻟﮑﺘروﻧیﮑیﮐداماست؟
ﻃراﺣی آموزشی
مﺆﻟﻔﻪچندرساﻧﻪاي
26

ابﺰار اﯾنﺘرﻧت
ﮐامﭙیوترها و وسیﻠﻪ هاي ذخیره ساز

آﯾا امﮑان ارسال فاﯾل از ﭘیام رسان هاي تﺤت وﯾندوز بﻪ شاد تﺤت وب وﺟود
دارد؟
خیر چنین چیﺰي امﮑان ﭘﺬﯾر ﻧیﺴت
27

خیر فعﻼ اﯾن امﮑان در شاد وﺟود ﻧدارد

ﯾنﮑادردارد؟
د ،اﺟو
گوشی و
ﯾﮏ
وز ودآدر
ﯾندشا
برﻧامﻪ
درربر
آنﮐا
ده دو
سﺘﻔا
ممﮑن می شود
آن در شا
ﭘﻠود
ازشاد و
ﭘوشﻪ
خیره
نداو ذ
مﮑاﻧﻠو
ﯾا ابا دا
آبﻠﻪ
بﻪ هیﭻ وﺟﻪ همﭽین امﮑاﻧی وﺟو ﻧدارد با برﻧامﻪ هاي ﮐﻠون امﮑان ﭘﺬﯾر است
بﻠﻪ با ﮐﭙی ﮐردن می شود فاﯾل را ﻗرار داد

فﻘﻂ در ﯾﮏ سري از گوشی هاي خاص امﮑان دارد
28

بﻠﻪ و ﻧیازي بﻪ برﻧامﻪ خاص ﻧیﺴت
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29

آﯾابدونداشﺘنشمارهتﻠﻔنامﮑانارتﺒاطبافرديدرشادوﺟوددارد؟
خیر بﻠﻪ با ﻧام ﮐاربري بﻠﻪ با ﮐد مﻠی شخﺺ
امﮑان دارد وﻟی در شاد ﭘیﺶ بینی ﻧﺸده

آﯾا در شاد امﮑان ارتﺒاط از ﻃرﯾﻖ ﻟینﮏ ﭘیام هداﯾت شده وﺟود دارد؟
بﻠﻪ همﻪ می تواﻧند از ﻃرﯾﻖ ﻟینﮏ ﭘیام هداﯾت شده بﻪ ﺣﺴاب ﮐاربري فرد دسﺘرسی داشﺘﻪ باشند بﻠﻪ فﻘﻂ
مخاﻃﺒین می تواﻧند از ﻃرﯾﻖ ﻟینﮏ ﭘیام هداﯾت شده بﻪ ﺣﺴاب ﮐاربري فرد دسﺘرسی داشﺘﻪ باشند
30

بﻠﻪ اما تنﻈیمات آن در اخﺘیار ﮐاربر است ﮐﻪ چﻪ ﮐﺴی می تواﻧند از اﯾن ﻃرﯾﻖ بﻪ ﺣﺴاب ﮐاربري فرد دسﺘرسی داشﺘﻪ
باشد
خیر هیﭻ ﮐﺲ ﻧمی تواﻧند از ﻃرﯾﻖ ﻟینﮏ ﭘیام هداﯾت شده بﻪ ﺣﺴاب ﮐاربري فرد دسﺘرسی داشﺘﻪ باشد

اﯾمیل

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

توسﻂﯾادگیرﻧدگان مورد اسﺘﻔاده ﻗرار گیرد.
وﯾﮋگی  -مﺆﻟﻔﻪ مﺆﻟﻔﻪ  -مﺆﻟﻔﻪ
وﯾﮋگی -وﯾﮋگی
31

مﺆﻟﻔﻪ  -وﯾﮋگی
اﯾنﮑﻪذهنﮐاربرانبااﻃﻼﻋاتﻧامربوطاشﺒاعﻧﺸود،مربوطبﻪﮐداموﯾﮋگیﻃراﺣیرابﻂ
ﮐاربرياست؟ 

ﻧﻈﻢ و ترتیﺐ
تﻔﮑیﮏ ﭘﺬﯾري
32

اخﺘصار
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سازگاري

با اسﺘراتﮋيهاي مناسﺐ

 ،اﯾمیل می تواﻧد در ﯾﮏبرﻧامﻪ ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی

گنﺠاﻧده شود تا ﯾﮏ وﯾﮋگی

بینﯾادگیرﻧدگان و معﻠمان اﯾﺠاد ﮐند.

تعامﻠی  -ﻃراﺣی آموزشی
تعامل  -تعامﻠی

ﻃراﺣی آموزشی  -تعامﻠی
33

ﻃراﺣی آموزشی  -ارتﺒاﻃی
با ﮐﻠیﮏ بر روي فﻠﺶ رو بﻪ ﭘاﯾین ﮐنار ﻧام فاﯾل ،داﻧﻠود آن شروع می شود و در ﭘوشﻪ ...
ذخیرهخواهدشد.
34

داﻧﻠوي وﯾندوز
شاد اﻧدروﯾد
اسنادﮐامﭙیوتر
ذخیره ﮐامﭙیوتر
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35

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

36

براي آﭘﻠود فاﯾل در گروه ﯾا ﮐاﻧال روي ﮐدام ﻋﻼمت باﯾد ﮐﻠیﮏ ﮐرد؟
ارسال
سنﺠاقﯾا ﭘیوست
داﻧﻠود و آﭘﻠود
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اﺟراي برﻧامﻪ شاد در ﮐامﭙیوتر ﯾا ﻟﭗ تاپ ﮐدام مورد بﻪ درسﺘی مﻄرح شده است؟
اسﺘﻔاده از ﻧﺴخﻪ تﺤت وب و شﺒیﻪ ساز
اسﺘﻔاده از ﻧﺴخﻪ تﺤت وب و سیﺴﺘﻢ ﻋامل وﯾندوز
37

 10اسﺘﻔاده از شﺒیﻪ ساز و ﻧرم افﺰار هاي مﺒدل
اسﺘﻔاده از سیﺴﺘﻢ ﻋامل وﯾندوز  10و ﻧرم افﺰارهاي مﺒدل
براي اﺟراي ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی ﮐدام ﯾﮏ از آمادگی هاي زﯾر ضروري است؟
آمادگی زﯾرساخت
آمادگیفرهنگی
38

آمادگیمﺤﺘواﯾی
همﻪ موارد
براي ارسال فاﯾل از ﯾﮏ ﭘیام رسان بﻪ شاد ،ﯾﮑی از راه ها اﯾن است ﮐﻪ...
ورود بﻪ ﭘیام رسان ،داﻧﻠود فاﯾل ،ﮐﻠیﮏ روي سﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﻠیﮏ روي )shareاشﺘراك گﺬاري( ،
اﻧﺘخابشاد ،ﮐﻠیﮏ روي ﮐﻼس ،ﮐﻠیﮏ روي باشﻪ
ورود بﻪ ﭘیام رسان ،داﻧﻠود فاﯾل ،ﮐﻠیﮏ روي سﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،اﻧﺘخاب شاد ،ﮐﻠیﮏ روي ﮐﻼس ،ﮐﻠیﮏ روي
باشﻪ
39

ورود بﻪ ﭘیام رسان ،داﻧﻠود فاﯾل ،ﮐﻠیﮏ روي سﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﻠیﮏ روي )shareاشﺘراك گﺬاري(،
ﮐﻠیﮏروي ﮐﻼس ،ﮐﻠیﮏ روي باشﻪ
ورود بﻪ ﭘیام رسان ،ﮐﻠیﮏ روي سﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﻠیﮏ روي )shareاشﺘراك گﺬاري( ،اﻧﺘخاب شاد،

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐﻠیﮏروي ﮐﻼس ،ﮐﻠیﮏ روي باشﻪ

براياسﺘﻔادهدوﮐاربرازﯾﮏگوشیاﻧدروﯾدي،ﻧصﺐﮐدامبرﻧامﻪبﻬﺘراست؟

40

Clone app
MEmu
AZ Screen Recorder
Chatzy app
براي تنﻈیﻢ مﺤل ذخیره فاﯾل ها در مرورگري مﺜل ﮐروم،ﮐدام گﺰﯾنﻪ مﺴیر را درست
41

مﻄرح ﮐردهاست؟
>Settings> Downloads> Location
Change
>Settings > Advanced> Downloads> Location
Folder Settings> Advanced> Downloads> Change
Settings> Advanced> Downloads> Location> Change

براي دسﺘرسی بﻪ فاﯾل ها بﻪ ﺻورت ﻃﺒﻘﻪ بندي شده مﺜل رساﻧﻪ ها ،فاﯾل ها،
آهنﮓ ها و ﻏیره بﻪ ﮐدام ﻗﺴمت در ﭘروفاﯾل باﯾد مراﺟعﻪ ﮐرد؟
تنﻈیماترساﻧﻪ
42

فاﯾل هاي اشﺘراﮐی
تنﻈیﻢفاﯾل ها
اشﺘراكرساﻧﻪ ها

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

43

permissions > Storage > ON
permissions > Location> ON
Storage > Storage > ON
Storage > Location> ON

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
برﻧامﻪ شاد از ﻟﺤاظ بصري بﻬﺘر است در ﮐدام سخت افﺰار زﯾر اﺟرا شود
گوشیهايهوشمد

44

ﮐامﭙیوتر و ﻟﭗ تاپ
تﺒﻠت ها
ساﻋتمﭽی هوشمند
بﺰرگﺘرﯾن ﻋامل ﮐاربرد آموزش از راه دور در سﻄﺢ آموزشگاهی ﮐدام مورد زﯾر است؟
بﮑارگیري آموزش هاي اﻟﮑﺘروﻧیﮑی
ﺟﺒران ﻋﻘﺐ ماﻧدگی هاي آموزشی

45

اﯾﺠاد تنوع در شیوه هاي آموزشی
اسﺘﻔاده گﺴﺘرده از چند رساﻧﻪ اي ها

بﻬﺘر است مﺤل ذخیره

فاﯾل ها در شﺒیﻪ ساز ﯾا ماشین مﺠازيبراي تﺴرﯾﻊ دردسﺘرسی،

بﻪ ﺻورت دسﺘی تعیین شود.
داﻧﻠود و آﭘﻠود
داﻧﻠود
46

آﭘﻠود ﭘوشﻪ

بﻬﺘرﯾن ﺣاﻟت ﻧماﯾﺶ برﻧامﻪ شﺒیﻪ ساز  MEmuبﻪ چﻪ شﮑﻠی است؟
Tablet
Phone
47

Maximize

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
Customize

ﭘاك ﮐردن تارﯾخﭽﻪ با ﺣﺬف مخاﻃﺐ چﻪ تﻔاوتی دارد؟
در ﭘاك ﮐردن تارﯾخﭽﻪ ﮐﻠیﻪ گﻔﺘگوها ﺣﺬف اما مخاﻃﺐ باﻗی می ماﻧد.
در ﭘاك ﮐردن تارﯾخﭽﻪ مخاﻃﺐ ﺣﺬف اما ﮐﻠیﻪ گﻔﺘگوها باﻗی می ماﻧد.
48

در ﭘاك ﮐردن تارﯾخﭽﻪ هﻢ گﻔﺘگوها و هﻢ مخاﻃﺐ ﺣﺬف می شود.
در ﭘاك ﮐردن تارﯾخﭽﻪ ﻧﻪ گﻔﺘگوها و ﻧﻪ مخاﻃﺐ ﺣﺬف می شود.
ﭘﺸﺘیﺒاﻧی آﻧﻼﯾن در مدل ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی شامل ﮐدام مورد هﺴت؟
ﭘﺸﺘیﺒاﻧی
آموزشی ﭘﺸﺘیﺒاﻧی

49

مﺸاوره اي
ﭘﺸﺘیﺒاﻧیفنی
همﻪ موارد

ﭘیﺶ ﻧماﯾﺶ ﭘیام ها از ﮐدام ﻗﺴمت فعال می شود؟
تنﻈیمات  /ﺣرﯾﻢ خصوﺻی  /اﻋﻼن ها
50

تنﻈیمات  /اﻋﻼنها و ﺻداها  /اﻋﻼن ها
نﻈیمات /تنﻈیمات ﮐاربري  /اﻋﻼن ها
تنﻈیمات  /اﻋﻼنها و ﺻداها  /ﭘیﺶ ﻧماﯾﺶ

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﭘیوسﺘار P 3براي ﻧماﯾﺶ تصوﯾري ﺟامﻊ از ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی شامل چﻪ بخﺶ
هاﯾی است؟
فرد – مﺤصول – فرآﯾند
51

فرد  -فرآﯾند – مﺤصول

فرد – فرآورده – ابﺰارها
فرد – ابﺰارها  -فرآورده

تﺒادل اﻃﻼﻋات ومﺤﺘوا بین شاد و ﮐدام ﭘیام رسان امﮑان ﭘﺬﯾر است؟
اﯾﺘا
سروش
52

گﭗ
تمامی ﭘیام رسان ها

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

53

اراﺋﻪ اهداف ﮐﻠی ،ﻋینی و مرﺣﻠﻪ اي اراﺋﻪ
اهداف مرﺣﻠﻪ اي ،ﮐﻠی و ﻋینی
اراﺋﻪ اهداف مرﺣﻠﻪ اي ،ﻋینی و ﮐﻠی

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
تﻔاوت اﺻﻠی ﮐاﻧال مدرسﻪ با ﮐاﻧال معﻠمان چیﺴت؟
ﮐاﻧال مدرسﻪ براي اوﻟیا و ﮐاﻧال معﻠمان فﻘﻂ براي معﻠمان است.
ﮐاﻧال مدرسﻪ براي داﻧﺶ آموزان و ﮐاﻧال معﻠمان فﻘﻂ براي معﻠمان است.
54

ﮐاﻧال مدرسﻪ براي اوﻟیا و داﻧﺶ آموزان و ﮐاﻧال معﻠمان فﻘﻂ براي معﻠمان است.
ﮐاﻧال مدرسﻪ و ﮐاﻧال معﻠمان در اخﺘیار مدﯾر است ﮐﻪ ﻋﻀو گیري ﻧماﯾد.

تﻔاوت شاد تﺤت
وببااﭘﻠیﮑیﺸنشاددرچیﺴت؟
55

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

ﺛﺒت ﻧام و ﺟﺬب داﻧﺶ آموزان در شﺒﮑﻪ شاد ﺟﺰء ﮐدام بخﺶ از مﺴاﺋل آموزشگاهی در چارﺟوب
ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی است؟
امور اداري

56

امور تﺤصیﻠی
خدمات فراگیران
امور آموزشی

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
چرا باﯾد هر از گاهی فاﯾل هاي ﭘوشﻪ شاد را خاﻟی ﮐرد؟
براي ﺟﻠوگیري از ﭘر شدن ﺣافﻈﻪ گوشی
برايﺟﻠوگیريازوﯾروسیشدنگوشی براي ﺟﻠوگیري از ﭘاك شدن فاﯾل ها
57

براي تﺴرﯾﻊ در سرﻋت داﻧﻠودها
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 مﺘﻔاوتﯾﮏ مرورگر را ﻧصﺐ ﮐرد
58

از شﺒیﻪ ساز اسﺘﻔاده ﮐرد
در ﺣال ﺣاضر راه ﺣﻠی براي رفﻊ اﯾن مﺸﮑل وﺟود ﻧدارد
چگوﻧﻪ می توان مﺘوﺟﻪ شد ﮐﻪ از ﺣﺴاب ﮐاربري شما در چند گوشی ﯾا ﮐامﭙیوتر اسﺘﻔاده می شود؟
از ﻃرﯾﻖ دسﺘگاه هاي فعال در بخﺶ امنیت

59

با اسﺘﻔاده از ﻧرم افﺰارهاي ﮐﻠون
از ﻃرﯾﻖ تماس با ﭘﺸﺘیﺒان
از ﻃرﯾﻖ ارتﺒاط با مدﯾر مدرسﻪ

60

چﻪ ﮐﺴاﻧی را بﻬﺘر است بﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠی گروه اضافﻪ ﻧماﯾید؟
ﻧماﯾندههايﮐﻼس
افراديﮐﻪتعامﻼتزﯾاديدرﻃولروزباآنهادارﯾﻢمﺜلمدﯾر،معاوﻧینوﻧماﯾندههايﮐﻼس
ﻧﻔرات برتر هر ﮐﻼس

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ضرورتی بﻪ اﻧﺠام اﯾن ﮐار ﻧیﺴت
چﻪ ﮐﺴی بﻪ ﻃور ﮐامل اخﺘیار مﺴدود ﮐردن مخاﻃﺐ را دارد؟
معﻠﻢ )سازﻧدهگروه(
مدﯾر )افﺰوده شده بﻪ گروه(
61

داﻧﺶ آموز )با ﻧﻘﺶ مدﯾر گروه(
همﻪ اﻋﻀاي ﯾﮏ گروه
ﺣداﻗل تعداد ﮐاراﮐﺘرها براي ﻧام ﮐاربري در شاد چند ﮐاراﮐﺘر است؟

62

7
6
5
4
دامنﻪ تﻐییر اﻧدازه مﺘن ﭘیام چند است؟
25تا15
30تا15
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25تا12
30تا12
دامنﻪ سرﻋت داﻧﻠود خودﮐار در برﻧامﻪ شاد چﻘدر است؟
ﺻﻔر تا  30مگاباﯾت
ﺻﻔرتا  40مگاباﯾت

64

ﺻﻔرتا  50مگاباﯾت

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﺻﻔرتا60مگاباﯾت

می

داﻧـﺶ بررسـی و ارزش گﺬاري بر خوبی ها و رفﺘارهاي آدمی را ﻋﻠﻢ
ﻧامند.
رفﺘار شناسی
65

اخﻼق
اخﻼقدرفناوري
فرهنﮓ

در اﭘﻠیﮑیﺸن شاد دبیر هر ﮐﻼس در گروه مربوﻃﻪ با سﺘاره
مدﯾر مدرسﻪ با سﺘاره

و

مﺸخﺺ شده است .

آبی – خاﮐﺴﺘري
66

خاﮐﺴﺘري – آبی
آبی– آبی
خاﮐﺴﺘري  -خاﮐﺴﺘري

در آزمون هاي  ...از اﻧواع سﺆاالت ﺻﺤیﺢ-ﻏﻠﻂ ،ﺟورﮐردﻧی ،چند گﺰﯾنﻪ اي ،ﮐامل ﮐردﻧی،
ﮐوتاهﭘاسﺦ،تﺸرﯾﺤی ،ﺣل مﺴﺌﻠﻪ و ترسیمی اسﺘﻔاده می شود.
ﻋمﻠﮑردي
ﻧگرش سنﺠی
67

شناخﺘی
سنﺠﺶ ﻋاﻃﻔی

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
از ﭘرسﺸنامﻪ ،مصاﺣﺒﻪ اسﺘﻔاده می شود .

در آزمون هاي
ﻋمﻠﮑردي
ﻧگرش سنﺠی
68

شناخﺘی
سنﺠﺶ ﻋاﻃﻔی

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 .
69

ﻋمﻠﮑردي
ﻧگرش سنﺠی
شناخﺘی سنﺠﺶ ﻋاﻃﻔی

در آموزش اﻟﮑﺘروﻧیﮑی ،بﺤﺚ ذخیره فاﯾل بﻪ ﮐدام ﻗﺴمت از مدل اراﺋﻪ شده مربوط می شود؟
اراﺋﻪ
توﻟید
70

مﺤصول
ﻧگﻬداري

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
در بخﺶ تنﻈیمات گروه ،در روبروي هر ﻋﻀو سﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋمودي هﺴت ،گﺰﯾنﻪ هاي اﯾن ﻗﺴمت
ﮐدامند؟
ارتﻘاء بﻪ مدﯾر گروه و ارسال ﭘیام
71

ﺣﺬف از گروه و ارسال ﭘیام ﺣﺬف
از گروه و اﻧﺘﻘال ماﻟﮑیت
ارتﻘاء بﻪ مدﯾر گروه و ﺣﺬف از گروه

در چﻪ ﺣاﻟﺘی شاد ﻧیاز بﻪ ﻧصﺐ ﻧدارد؟
ﺣاﻟتتﺤت وب

72

ﺣاﻟتاسﺘﻔادهدرشﺒیﻪساز
اسﺘﻔاده از گوشی همراه
در تمامی موارد ﻧیاز بﻪ ﻧصﺐ دارد

درﺣالﺣاضراﺟراي برﻧامﻪشاد با ﮐدام روشزﯾرامﮑانﭘﺬﯾرهﺴت؟
بﻪ ﺻورت اﺟراي اﭘﻠیﮑیﺸن در گوشی هوشمند
اﺟرا با اسﺘﻔاده از ﻧﺴخﻪ تﺤت وب
73

اسﺘﻔاده از ماشین مﺠازي ﯾا شﺒیﻪ ساز اﻧدروﯾد در سیﺴﺘﻢ ﻋامل هاي مخﺘﻠﻒ
هرسﻪ مورد
74

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

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐد مﻠی ،ﻧام و ﻧام خاﻧوادگی
ﮐد مﻠی و تارﯾﺦ توﻟد
ﮐدمﻠیوسرﯾالشناسنامﻪ
ﮐد مﻠی و شماره تﻠﻔن
در ﺣاﻟت تﺤت وب شاد تعداد اﻋﻀا در ﮐﺠا ﻧماﯾﺶ داده می شود؟
در ﮐنار ﻧام ﮐﻼس
در تنﻈیمات مدﯾرﯾت گروه
75

از ﻃرﯾﻖ شمارش اﻋﻀا
از ﻃرﯾﻖ گﺰارش گیري
در ﺣاﻟﺘی ﮐﻪ از ﻧﺴخﻪ تﺤت وب شاد اسﺘﻔاده می ﮐنید بﻬﺘر است از ﻧﺴخﻪ  .................مرورگر
اسﺘﻔاده بﮑنید.
ﻗدﯾﻢ

76

ﺟدﯾد
مﺤافﻈتشده
خرﯾداريشده

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
در خواست از داﻧﺶ آموز براي شﺒیﻪ سازي ﯾﮏ موﻗعیت واﻗعی با ابﺰارهاي
دﯾﺠیﺘاﻟی ﺟﺰء ﮐدام ﯾﮏ از آزمون هاي زﯾر است؟
آزمون هاي ﻋمﻠﮑردي
77

آزمون هاي شناخﺘی آزمون
هاي سنﺠﺶ ﻋاﻃﻔی
آزمونهاي ﻧگرشی

در زماﻧی ﮐﻪ از شﺒیﻪ ساز اﻧدروﯾد در ﮐامﭙیوتر براي اﺟراي برﻧامﻪ شاد اسﺘﻔاده می ﮐنید ﻧﮑﺘﻪ
7

ﮐﻠیدي هنگام تاﯾﭗ مﺘن چیﺴت؟

امﮑان تاﯾﭗ مﺘن فارسی وﺟودﻧدارد
تاﯾﭗ مﺘن فارسی ﺣﺘم ًا ﯾﮏ بار در مﺤل ﻧوشﺘن مﺘن ﮐﻠیﮏ ﮐنید تا اﻧگﻠیﺴی تاﯾﭗ ﻧﺸود زمان
تﻐییر زبان امﮑان ﻧدارد
براي تاﯾﭗ مﺘن ﺣﺘماً ﯾﮑﺒار برﻧامﻪ را بﺒندﯾد و دوباره اﺟرا ﮐنید
در زمینﻪ دسﺘرسی اﻋﻀاي گروه بﻪ افﺰودن ﻋﻀوﮐدام ﺟمﻠﻪ ﺻﺤیﺢ تر است؟
بﻬﺘر است در روزهاي اوﻟیﻪ تﺸﮑیل گروه ﮐﻼسی ،افﺰودن ﻋﻀو باز و بعد از تﮑمیل اﻋﻀا از
دسﺘرسخارجشود.
79

بﻬﺘر است همیﺸﻪ در دسﺘرس اﻋﻀا باشد

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
بﻬﺘراستهمیﺸﻪخارجازدسﺘرساﻋﻀاباشد
بﺴﺘگی بﻪ تصمیﻢ مدﯾر مدرسﻪ دارد

در زمینﻪ گﺰﯾنﻪ ارسال ﭘیام توسﻂ اﻋﻀاي گروه ﮐدام ﺟمﻠﻪ ﺻﺤیﺢ ﻧیﺴت؟
براي تﺒادل افﮑار و تعامل بﻬﺘر است اﯾن گﺰﯾنﻪ باز باشد

80

در زماﻧی ﮐﻪ ﯾﮏ سري مﻄﻠﺐ ارسال می ﮐنید و تواﻟی تﺴﻠﺴل ﭘیام ها و فاﯾل ها مﻬﻢ است ،ارسال
ﭘیامباﯾدبﺴﺘﻪ 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
در شاد تﺤت وب ،معﻠﻢ هر ﮐﻼس در گروه مربوﻃﻪ با سﺘاره

و مدﯾر مدرسﻪ با سﺘاره

مﺸخﺺ شده است.
آبی -آبی

81

خاﮐﺴﺘري – آبی
آبی–خاﮐﺴﺘري
خاﮐﺴﺘري  -خاﮐﺴﺘري

82

در ﮐاﻧال مدرسﻪ
مدﯾر مدرسﻪ و مدﯾر ﮐاﻧال
مدﯾر و داﻧﺶ آموزان
معﻠمان و داﻧﺶ آموزان
داﻧﺶ اموزان و اوﻟیاء

می تواﻧند در ﺣاﻟت ﻋادي ﭘیام ارسال ﻧماﯾند.

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
در ﮐدام روﯾﮑرد ،ﯾادگیري تﻐییر در رفﺘار است؟
روﯾﮑردرفﺘارگراﯾی

83

روﯾﮑردشناختگراﯾی
روﯾﮑرد سازﻧده گراﯾی
روﯾﮑرد ارتﺒاط گراﯾی
در ﮐدام روﯾﮑرد ،ﯾادگیري خﻠﻖ معناي شخصی داﻧﺶ است؟
روﯾﮑرد رفﺘارگراﯾی
روﯾﮑردشناختگراﯾی

84

روﯾﮑرد سازﻧده گراﯾی
روﯾﮑردارتﺒاط گراﯾی
در ﮐدام روﯾﮑرد ،ﯾادگیري ﻋﺒارت است از فرآﯾند خﻠﻖ گره ها و ارتﺒاط هاي ﺟدﯾد می
باشد؟
روﯾﮑرد رفﺘارگراﯾی

85

روﯾﮑردشناختگراﯾی
روﯾﮑرد سازﻧده گراﯾی
روﯾﮑرد ارتﺒاط گراﯾی
در ﮐدام ﻗﺴمت تنﻈیمات ﭘروفاﯾل می تواﻧید رزومﻪ ﯾا شرح مخﺘصري از خود را اراﺋﻪ دهید؟
تنﻈیﻢ ﺣرﯾﻢ خصوﺻی
تنﻈیﻢ ﻧام تنﻈیﻢ

86

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

87

ﮐاﻧال آموزش و ﭘرورش

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐاﻧال مﺤﺘوا و مواد آموزشی
ﮐاﻧال داﻧﺶ آموزان
مدرسﻪ
ﮐاﻧال معﻠمان مدرسﻪ
در ﮐدام ﮐاﻧال فیﻠﻢ ها و فاﯾل هاي مربوط بﻪ ﮐﻠیﻪ رشﺘﻪ ها و ﭘاﯾﻪ هاي مخﺘﻠﻒ بارگﺬاري شده
است؟
ﮐاﻧال آموزش و ﭘرورش
88

ﮐاﻧال مﺤﺘوا و مواد آموزشی
ﮐاﻧال داﻧﺶ آموزان
مدرسﻪ
ﮐاﻧال معﻠمان مدرسﻪ

در ﮐدام مورد بﻬﺘر است داﻧﻠود خودﮐار رساﻧﻪ ها باز باشد؟
در گروه ها در ﮐاﻧال ﯾا گروهی ﮐﻪ ﻗصد دارﯾﻢ تمام رساﻧﻪ ها ﯾا رساﻧﻪ هاي خاﺻی مﺜلتصاوﯾر را داﻧﻠود ﮐنیﻢ
گﻔﺘگوهاي خصوﺻی
89

فاﯾل هاي مﺘنی موﺟود در ﮐاﻧال ها

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
در گام اوﻟیﻪ چﻪ ﮐﺴی اخﺘیار افﺰودن مدﯾر گروه را در گروه ﮐﻼسی دارد؟
مدﯾر
معﻠﻢ
90

معاون
داﻧﺶ آموز
در گام اوﻟیﻪ چﻪ ﮐﺴی اخﺘیار افﺰودن مدﯾر گروه را در گروه ﮐﻼسی دارد؟
مدﯾر
معﻠﻢ
91

معاون
داﻧﺶ آموز

درخواست از داﻧﺶ آموز براي شﺒیﻪ سازي ﯾﮏ موﻗعیت واﻗعی با ابﺰارهاي دﯾﺠیﺘاﻟی ﺟﺰء ﮐدام
ﯾﮏازآزمون هاي زﯾر است؟
آزمون هاي ﻋمﻠﮑردي
آزمون هاي شناخﺘی
92

آزمون هاي سنﺠﺶ ﻋاﻃﻔی
آزمون هاي ﻧگرشی

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
درزمینﻪ امنیت شاد از ﮐدام مورد می توان اسﺘﻔاده ﮐرد؟
ﻗﻔل خودﮐار اسﺘﻔاده از
گﺬرواژه اسﺘﻔاده از ﭘین
93

همﻪ موارد

دو بخﺶ اﺻﻠی ﻧمودار فرآﯾند ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی ﮐدام است؟
اراﺋﻪ و ﻧگﻬداري

94

توﻟید مﺤﺘوي وﯾادگیري
ﻃراﺣی و توﻟید
توﻟید و ارزﯾابی
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

95

هﺴت
ﭘین ﮐﻪ ﻋدد ،ﺣروف و ﮐاراﮐﺘر است و گﺬر واژه ﮐﻪ فﻘﻂ ﻋدد
هﺴت
ﭘین ﮐﻪ فﻘﻂ ﻋدد است و گﺬر واژه ﮐﻪ ﻋدد ،ﺣروف و ﮐاراﮐﺘر هﺴت
ساده ترﯾن راه ذخیره فاﯾل ها در شاد ﮐدام است؟
ذخیرهدر ﭘوشﻪ
ذخیره در داﻧﻠودها
96

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
اﺟرادر برﻧامﻪ

اﺟرا در ﭘوشﻪ ذخیره

سنﺠاق ﮐردن مخاﻃﺐ ﯾا گروه ﯾا ﮐاﻧال چﻪ مﺰﯾﺘی دارد؟
ﻧﻈﻢ و ترتیﺐ بﻪ ﮐاﻧال ها می دهد
موﺟﺐ تﻔﮑیﮏﮐاﻧالاز گروه ها می شود
97

ﻧﻈﻢ و ترتیﺐ بﻪ مخاﻃﺒین می دهد
دسﺘرسی بﻪ ﮐاﻧال ،گروه ﯾا مخاﻃﺒی ﮐﻪ مراﺟعﻪ زﯾاد دارﯾﻢ راﺣﺘﺘر می شود.

سﺆال هاي چند گﺰﯾنﻪ اي ﺟﺰء ﮐدام ﯾﮏ از آزمون هاي زﯾر است؟
آزمون هاي ﻋمﻠﮑردي
آزمون هاي شناخﺘی
98

آزمون هاي سنﺠﺶ
ﻋاﻃﻔی
آزمون هاي مﻬارتی

سﺆال هاي ﺣل مﺴﺌﻠﻪ و ترسیمی ﺟﺰء ﮐدام ﯾﮏ از آزمون هاي زﯾر است؟
آزمونهاي شناخﺘی
آزمون هاي مﻬارتی
99

آزمون هاي سنﺠﺶ
ﻋاﻃﻔی آزمونهاي
ﻋمﻠﮑردي

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
سﺆال هاي ﮐوتاه ﭘاسﺦ و تﺸرﯾﺤی ﺟﺰء ﮐدام ﯾﮏ از آزمون هاي زﯾر است؟
آزمون هاي ﻋمﻠﮑردي
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آزمون هاي مﻬارتی
آزمون هاي سنﺠﺶ ﻋاﻃﻔی
ازمون هاي شناخﺘی

سﺆال هاﯾی ﮐﻪ در ﭘاﯾان آموزش از داﻧﺶ آموزان در برﻧامﻪ شاد ﭘرسیده می شود ،دالﻟت بر
ﮐدامﻧوعارزشیابیدارد؟
آﻏازﯾن
101

تﮑوﯾنی
تﺸخیصی
ترﮐمی

سﺆال هاﯾی ﮐﻪ در ﺣین آموزش از داﻧﺶ آموزان در برﻧامﻪ شاد ﭘرسیده
میشود ،دالﻟت بر ﮐدام ﻧوع ارزشیابی دارد؟
آﻏازﯾن

102

تﮑوﯾنی
تﺸخیصی
تراﮐمی

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
سیﺴﺘﻢ ﻧاوبري و ﮐﻠیﮏ هاي اسﺘاﻧدارد ،واسﻂ ﮐاربري ﻋمومی براي ﮐاربر ،موتورهاي ﺟﺴﺘﺠو،
مرورگرها و ابرﻟینﮏ ها براي اﯾﺠاد ﮐدام وﯾﮋگی ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی بﮑار می روﻧد؟
ﯾادگیري
103همﮑاراﻧﻪ
سﻬوﻟت ﮐاربرد
تعامﻠی بودن
چندگاﻧگی تخصﺺ
شماره موباﯾل ﮐاربر توسﻂ چﻪ ﮐﺴاﻧی ﻗابل مﺸاهده است؟
همﻪ
هیﭻ ﮐﺲ مخاﻃﺒین من
104

تعیین ﻧماﯾﺶ شماره موباﯾل در اخﺘیار خود ﮐاربر
است
ﻃراﺣی آموزش ،ابﺰار اﯾنﺘرﻧت ،ابرﻟینﮏ ها ،مرورگرها ،سرورها و برﻧامﻪ هاي تﺄﻟیﻒ مﺤﺘوا براي
اﯾﺠادﮐدام وﯾﮋگی ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی بﮑار می روﻧد؟
ﯾادگیري همﮑاراﻧﻪ
سﻬوﻟت ﮐاربرد
105

تعامﻠی بودن
چندگاﻧگی تخصﺺ
106

ﻃراﺣی آموزشی تﻬیﻪ برﻧامﻪهاي مﺸخﺺ براي دسﺘیابی بﻪ

است.

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
اهداف رفﺘاري
اهداف شناخﺘی
اهدافﻧگرشی
اهدافآموزشی
ﻋﻀوﯾت داﻧﺶ آموزان در گروه ﮐﻼس درس بﻪ ﮐدام ﻃرﯾﻖ امﮑان ﭘﺬﯾر است؟
از ﻃرﯾﻖ ﻟینﮏ گروه از ﻃرﯾﻖ
افﺰودن ﻋﻀو توسﻂ دبیر از
107

ﻃرﯾﻖ سیﺴﺘﻢ ﻋﻀوﯾت شاد
همﻪ موارد
ﻋنوان دادن بﻪ ﯾﮏ فاﯾل هنگام بارگﺬاري در شاد چﻪ ﮐمﮑی بﻪ داﻧﺶ آموز می ﮐند؟
اگاهی از موضوع و مﺤﺘواي فاﯾل
ﺟﺴﺘﺠويراﺣﺘﺘر مﻄﻠﺐوموضوع ﻋدم تﻐییر ﻋنوان در ﺻورت
108

تﻐییر ﻧام هنگام بارگﺬاري هاي مﺠدد
همﻪ موارد
ﻋنوان دادن بﻪ ﯾﮏ فاﯾل هنگام بارگﺬاري در شاد چﻪ ﮐمﮑی بﻪ داﻧﺶ آموز می ﮐند؟
اگاهی از موضوع و مﺤﺘواي فاﯾل
ﺟﺴﺘﺠويراﺣﺘﺘر مﻄﻠﺐوموضوع ﻋدم تﻐییر ﻋنوان در
109

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﺻورت تﻐییر ﻧام هنگام بارگﺬاري هاي مﺠدد
همﻪ موارد
ﻋنوان دادن بﻪ ﯾﮏ فاﯾل هنگام بارگﺬاري در شاد چﻪ ﮐمﮑی بﻪ داﻧﺶ آموز می ﮐند؟
اگاهی از موضوع و مﺤﺘواي فاﯾل
110

ﺟﺴﺘﺠويراﺣﺘﺘر مﻄﻠﺐوموضوع ﻋدم تﻐییر ﻋنوان در
ﺻورت تﻐییر ﻧام هنگام بارگﺬاري هاي مﺠدد
همﻪ موارد

فاﯾل هاي ﺻوتی ،مﺘنی ،تصوﯾري و وﯾدﺋوﯾی بﻪ ترتیﺐ در ﮐدام ﭘوشﻪ ذخیره
میشود؟
Shad Audio ،Shad Images ،Shad Videos ،Shad Documents
Shad Audio ،Shad Documents ،Shad Videos ،Shad Images
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Shad Audio،Shad Documents ،Shad Images ،Shad Videos
Shad Documents،Shad Images ،Shad Videos ،Shad Audio

فاﯾل هاي وﯾدﺋوﯾی داﻧﻠود شده در شﺒیﻪ ساز ،ﮐﺠا ذخیره می شوﻧد؟
Download > Memo Download
Desktop > Memo Download
Videos> Memo Video
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Download > Memo Document
فعال بودن ﺻداي درون برﻧامﻪ در ﻃول فرآﯾند آموزش ممﮑن است ﯾﮏ
ﭘارازﯾتﺻوتی

باشد.

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
113

ﻋامل تعامل

ﻋامل توﺟﻪ
ﻋامل آموزشی

ﻗابﻠیت اﺟراي ﯾﮏ فرمان ﯾا برﻧامﻪ بﻪ ﻃرق مخﺘﻠﻒ امﮑان ﭘﺬﯾر باشد ،مربوط بﻪ
ﮐدام وﯾﮋگی ﻃراﺣی رابﻂ ﮐاربري است؟
ﻧﻈﻢو ترتیﺐ
114

اﻧعﻄافﭘﺬﯾري
اخﺘصار
سازگاري
ﻗابﻠیت تﺤمل باال در برﻧامﻪ رﯾﺰي زﯾرساخت بﻪ چﻪ معناست؟

115

تاب آوري زﯾرساخت
ﻗابﻠیت افﺰاﯾﺶ تعدادﮐاربران
اﻧعﻄاف ﭘﺬﯾري در مﻘابل تﻐییرات
ﻗابﻠیت افﺰاﯾﺶ ﭘﻬناي باﻧد

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﻗابﻠیت دسﺘرسی در برﻧامﻪ رﯾﺰي زﯾرساخت بﻪ چﻪ معناست؟
ﯾعنی  24ساﻋت در هﻔت روز هﻔﺘﻪ برﻧامﻪ هاي ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی در دسﺘرس باشد

116

ﯾعنی ﺣداﻗل  8ساﻋت در روز در ﻃول هﻔﺘﻪ برﻧامﻪ هاي ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی در دسﺘرس باشد
ﯾعنی ﻗابﻠیت دسﺘرسی در هر مﮑان
ﯾعنی ﻗابﻠیت دسﺘرسی براي هر فرد

ﮐاربران موﺟود در ﻟیﺴت سیاه ﮐﻪ از گروه ﺣﺬف شده اﻧد ،چگوﻧﻪ می تواﻧند دوباره بﻪ گروه
برگردﻧد؟
فﻘﻂ با دﻋوتمدﯾر
117

فﻘﻂاز ﻃرﯾﻖ ﻟینﮏ
با اﯾن شماره دوباره ﻧمی تواﻧند برگردﻧد.
دوباره باﯾد شاد را ﺣﺬف و ﻧصﺐ ﻧماﯾند و اﺣراز هوﯾت شوﻧد
ﮐاﻧال ها در واﻗﻊ ﯾﮏ ارتﺒاط
تعامﻠی

ﯾﮏسوﯾﻪ
118

دوسوﯾﻪ
گﺴﺘرده

اﯾﺠاد می ﮐنند.

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐاﻧون توﺟﻬات در فرآﯾند آموزش از ﻃرﯾﻖ برﻧامﻪ شاد ،ﮐدام مورد زﯾر باﯾد باشد؟
توﺟﻪ بﻪ ﻃراﺣی آموزشی بﻪ ﻋنوان ﻋنصر اﺻﻠیآموزش
توﺟﻪ بﻪتوﻟیدمﺤﺘواياﻟﮑﺘروﻧیﮑی بﻪ ﻋنوانﯾﮏ مﺤصول
119

توﺟﻪ بﻪ ارزشیابی براي درﯾافت بازخورد
توﺟﻪ بﻪ سخت افﺰار ها و ﻧرم افﺰارها
120

ﮐداماخﺘصاﺻیداﻧﺶآموزانﯾﮏمدرسﻪاست؟
ﮐاﻧال آموزش و ﭘرورش
ﮐاﻧال مﺤﺘوا و مواد آموزشی
ﮐاﻧال مدرسﻪ
ﮐاﻧال معﻠمان
ﮐداماخﺘصاﺻیمعﻠمانﯾﮏمدرسﻪاست؟
ﮐاﻧال آموزش و ﭘرورش
ﮐاﻧال مﺤﺘوا و مواد

121

آموزشی
ﮐاﻧال مدرسﻪ
ﮐاﻧال معﻠمان

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐدام اخﺘیارات زﯾر را مدﯾر گروه اضافﻪ شده بﻪ گروه ﻧدارد؟
ﺣﺬف ﮐاربر افﺰودن مدﯾر
ﺣﺬف گروه
122

تﻐییر دسﺘرسی اﻋﻀا

ﮐدام امﮑان در شاد وﺟود دارد؟
افﺰودنفردبﻪگروهتوسﻂفرددﯾگر
افﺰودنفردبﻪﮐاﻧالتوسﻂفرددﯾگر
123

افﺰودنفردبﻪشادتوسﻂفرددﯾگر
اﻟﻒ و ب ﺻﺤیﺢ است

ﮐدام ﭘوشﻪ در ﭘوشﻪ ذخیره فاﯾل هاي شاد وﺟود ﻧدارد؟
ﭘوشﻪتصاوﯾر
ﭘوشﻪ وﯾدﺋوها
124

ﭘوشﻪ اﻧیمیﺸن
ﭘوشﻪ فاﯾل هاي مﺘنی
125

ﮐدام ﺟمﻠﻪ بﻬﺘرﯾن ﺣاﻟت زمینﻪ را بیان می ﮐند؟
رﻧﮓزمینﻪﻧﺰدﯾﮏبﻪرﻧﮓﻧوشﺘﻪباشد
رﻧﮓ زمینﻪ در تﻀاد با رﻧﮓ مﺘن باشد
1
2
5

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
رﻧﮓ زمینﻪ ﯾﮏ تصوﯾر باشد
رﻧﮓزمینﻪمﺘناسﺐبامیﺰانﻧوراﻧﺘخابشود
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ﮐدامﺟمﻠﻪدرمورداسﺘیﮑرهايشادﺻﺤیﺢﻧیﺴت؟
امﮑاناسﺘﻔادهازاسﺘیﮑر درشادوﺟود ﻧدارد
امﮑان اسﺘﻔاده از اسﺘیﮑر در شاد وﺟود دارد

1
2
6

امﮑانفعالسازيگروهیاسﺘیﮑرهادرشاد وﺟوددارد
امﮑانافﺰودناسﺘیﮑردرشادوﺟوددارد
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ﮐدامﺟمﻠﻪدرموردبرﻧامﻪشادﺻﺤیﺢاست؟
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

1
2
7

امﮑان اﯾﺠاد گروه توسﻂ دبیر در ﺣال ﺣاضر وﺟود ﻧدارد وﻟی براي مدﯾر امﮑان ﭘﺬﯾر است
امﮑان اﯾﺠاد ﮐاﻧال توسﻂ مدﯾر در ﺣال ﺣاضر وﺟود ﻧدارد وﻟی براي دبیر امﮑان
ﭘﺬﯾر است
ﮐدام ﺟمﻠﻪ در مورد داﻧﻠود خودﮐار ﺻﺤیﺢ تر است؟
بﻬﺘراستداﻧﻠودخودﮐارﺟﻬتﺻرفﻪﺟوﯾیدرمصرفﺣﺠﻢاﯾنﺘرﻧتبﺴﺘﻪباشد

1
2

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
8

بﻬﺘر است داﻧﻠود خودﮐار باز باشد تا ﻧیاز بﻪ داﻧﻠود دسﺘی ﻧﺒاشد
داﻧﻠود خودﮐار گﻔﺘگوهاي خصوﺻی باز باشد
داﻧﻠود خودﮐار تﺄﺛیر چنداﻧی در سرﻋت و ﺣﺠﻢ بﺴﺘﻪ مصرفی ﻧدارد
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ﮐدامﺟمﻠﻪدرستاست؟
ﺣﺬف از گروه همان مﺴدود ﮐردن مخاﻃﺐ است

1
2
9

مﺴدود ﮐردن مخاﻃﺐ مﺜل ﭘاك ﮐردن تارﯾخﭽﻪ است
ﺣﺬف از گروه با مﺴدود ﮐردن مخاﻃﺐ مﺘﻔاوت است
در ﺣﺬف از گروه تارﯾخﭽﻪ مخاﻃﺐ باﻗی می ماﻧد

ﮐدامﺟمﻠﻪﺻﺤیﺢﻧیﺴت؟
روشن بودن ﭘیﺶ ﻧماﯾﺶ ﭘیام ها بﻪ گﺴﺘرش تعامﻼت در زمان واﻗعی ﮐمﮏ می ﮐند روشن بودن ﭘیﺶ ﻧماﯾﺶ ﭘیام ها سرﻋت تعامﻼت را
بیﺸﺘر می ﮐند
130

روشن بودن ﭘیﺶ ﻧماﯾﺶ در زمان تدرﯾﺲ ممﮑن است موﺟﺐ ﺣواس ﭘرتی شود
روشن بودن ﭘیﺶ ﻧماﯾﺶ ﭘیام ها فاﺻﻠﻪ زماﻧی تعامﻼت را بیﺸﺘر میﮐند

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐدامﺟمﻠﻪﺻﺤیﺢﻧیﺴت؟
امﮑان اسﺘﻔاده از شاد بﻪ ﺻورت آفﻼﯾن وﺟود دارد
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شاد افراد آﻧﻼﯾن را با ﮐﻠمﻪ آﻧﻼﯾن در ﮐنار ﻧام ﭘروفاﯾل مﺸخﺺ می ﮐند
ازشادباﯾدبﻪﺻورتآﻧﻼﯾناسﺘﻔادشود
آﻧﻼﯾن ﯾا آفﻼﯾن بودن افراد در شاد ﻗابل تﺸخیﺺ است

ﮐدام ﺣاﻟت اسﺘﻔاده از برﻧامﻪ شاد ﻧیاز بﻪ ﻧصﺐ ﻧدارد؟ زماﻧی ﮐﻪ از شﺒیﻪ ساز اسﺘﻔاده می ﮐنی
د زماﻧی ﮐﻪ از گوشی همراه اسﺘﻔاده می ﮐنید
زماﻧی ﮐﻪ از ﮐﻠون اسﺘﻔاده می ﮐنید
132

زماﻧی ﮐﻪ از ﻧﺴخﻪ تﺤت وب اسﺘﻔاده می ﮐنید
ﮐدامﻋنصردرﻧمودارفرآﯾندتﮑرارشوﻧدهﯾادگیرياﻟﮑﺘروﻧیﮑیباساﯾرﻋناﺻرارتﺒاطمﺴﺘﻘیﻢ
دارد؟
ﻃراﺣی
توﻟید
133

ﯾادگیري
ارزﯾابی

ﮐدام ﮐاراﮐﺘر براي ﻧام ﮐاربري در شاد مﺠاز است؟
134

زﯾر خﻂ
ﻧﻘﻄﻪ
خﻂ تیره

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
دو ﻧﻘﻄﻪ

ﮐدام گﺰﯾنﻪ ﭘیوسﺘار p 3را درست ﻧﺸان می دهد؟
People > Process > Publish
People > Program> Product
People > Project > Product
People > Process > Product
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ﮐدامگﺰﯾنﻪدرستاست؟
مﺤل ذخیره ﯾﮏ ﻧوع فاﯾل ،در وﯾندوز و اﻧدروﯾد ،در برﻧامﻪ شﺒیﻪ ساز ﻗابل تنﻈیﻢ است.
مﺤل ذخیره چﻬار ﻧوع فاﯾل ،در وﯾندوز ،در برﻧامﻪ شﺒیﻪ ساز ﻗابل تنﻈیﻢ است.
136

مﺤل ذخیره چﻬار ﻧوع فاﯾل ،براي وﯾندوز و اﻧدروﯾد ،در برﻧامﻪ شﺒیﻪ ساز ﻗابل تنﻈیﻢ ﻧیﺴت.
مﺤل ذخیره چﻬار ﻧوع فاﯾل ،در وﯾندوز و اﻧدروﯾد ،در برﻧامﻪ شﺒیﻪ ساز ﻗابل تنﻈیﻢ است.

ﮐدامگﺰﯾنﻪدسﺘرسیبﻪﭘوشﻪفاﯾلهايشاددر MEmuرادرستﻧﺸانمیدهد؟
Tools> Downloads> Shad
Tools> File Manager> Shad
Tools> File Manager> Download
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Tools> Shad> File Manager
ﮐدام گﺰﯾنﻪ زماﻧی ﮐﻪ در ﮐنار مﺘنی ﮐﻪ درﯾافت ﮐردﯾد با زماﻧی ﮐﻪ در ﮐنار مﺘنی ﮐﻪ ارسال
ﮐردﯾدﮐﻠیﮏ می ﮐنید ،مﺘﻔاوت است؟
ﭘاسﺦ
ارسال
138

سنﺠاقﮐردن
وﯾراﯾﺶ

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐدام گﺰﯾنﻪ زﯾر فﻘﻂ در اخﺘیار معﻠﻢ ﮐﻼس هﺴت و مدﯾر اﯾن اخﺘیار را ﻧدارد؟
ﺣﺬف گروه
139

دسﺘرسی بﻪاﻋﻀاي گروه
دسﺘرسی بﻪ ﻟیﺴت سیاه
دسﺘرسی بﻪ اﻃﻼﻋات گروه

ﮐدامگﺰﯾنﻪزﯾر فﻘﻂ دراخﺘیار معﻠﻢﮐﻼس هﺴتو مدﯾراﯾناخﺘیارراﻧدارد؟
دسﺘرسی بﻪ ﻟیﺴت سیاه
دسﺘرسیبﻪاﻋﻀايگروه
140

اﻧﺘﻘال ماﻟﮑیت
دسﺘرسی بﻪ اﻃﻼﻋات گروه
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
141

Shad Audio،Shad Documents ،Shad Videos
Shad Audio،Shad Documents ،Shad Images ،Shad Videos
ﮐدام گﺰﯾنﻪ مﺤل بﺴﺘن داﻧﻠود خودﮐار رساﻧﻪ در برﻧامﻪ شاد را درست ﻧﺸان می دهد؟
تنﻈیمات >داده ها و ذخیره سازي >داﻧﻠود خودﮐار رساﻧﻪ ها >باز ﮐردن
تنﻈیمات >داﻧﻠودها >داﻧﻠود خودﮐار رساﻧﻪ ها >باز ﮐردن
142

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
تنﻈیمات >داده ها و ذخیره سازي >داﻧﻠود خودﮐار رساﻧﻪ ها >بﺴﺘن
تنﻈیمات >داﻧﻠودها >داﻧﻠودخودﮐاررساﻧﻪها >بﺴﺘن
ﮐدام مورد بیاﻧگر »چﻪ چیﺰي« ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی است؟
آموزش و ﯾادگیري ﮐﻪ از ﻃرﯾﻖ ابﺰارهاي دﯾﺠیﺘاﻟی ﺻورت می گیرد.
هدف دوره هاي ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی اﯾن است ﮐﻪ بﻪ ﯾادگیرﻧدگان ﮐمﮏ ﮐنند تا بﻪ اهداف
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ﯾادگیري فردي برسند ﯾا تﮑاﻟیﻒ خود را بﻪ روش هاﯾی اﻧﺠام دهند ﮐﻪ اهداف اﺻﻠیسازمان )ﯾا
ﺟامعﻪ( را بﻬﺒودبخﺸند.
شامل مﺤﺘواي آموزشی است ﮐﻪ بﻪ افراد ﮐمﮏ می ﮐند تا آن را ﯾاد بگیرﻧد.
آموزش از ﻃرﯾﻖ ابﺰارهاي دﯾﺠیﺘاﻟی ﮐﻪ از ﻋناﺻر رساﻧﻪ اي مﺜل گﻔﺘار ،مﺘون ،تصاوﯾر ،اﻧیمیﺸن،
وﯾدﺋوو ...ﺻورت می گیرد

ﮐدام مورد بیاﻧگر توﺟﻪ بﻪ مﺴاﺋل امنیﺘی در شاد است؟
اﺣراز هوﯾت
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ارسال ﮐد
امنیﺘی
اسﺘﻔاده از گﺬر واژه دو مرﺣﻠﻪ اي
هر سﻪ مورد

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐدام مورد بیاﻧگر چراﯾی ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی است؟
آموزش و ﯾادگیري ﮐﻪ از ﻃرﯾﻖ ابﺰارهاي دﯾﺠیﺘاﻟی ﺻورت می گیرد.
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)
145

ﯾا ﺟامعﻪ (رابﻬﺒود بخﺸند.
شامل مﺤﺘواي آموزشی است ﮐﻪ بﻪ افراد ﮐمﮏ می ﮐند تا آن را ﯾاد بگیرﻧد.
آموزش از ﻃرﯾﻖ ابﺰارهاي دﯾﺠیﺘاﻟی ﮐﻪ از ﻋناﺻر رساﻧﻪ اي مﺜل گﻔﺘار ،مﺘون ،تصاوﯾر ،اﻧیمیﺸن،
وﯾدﺋو و ﺻورت می گیرد
آموزش از ﻃرﯾﻖ ابﺰارهاي دﯾﺠیﺘاﻟی ﮐﻪ از ﻋناﺻر رساﻧﻪ اي مﺜل گﻔﺘار ،مﺘون ،تصاوﯾر ،اﻧیمیﺸن،

146

وﯾدﺋو وﺻورت می
گیرد
ﮐدام مورد بیاﻧگر چیﺴﺘی ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی است؟
آموزش و ﯾادگیري ﮐﻪ از ﻃرﯾﻖ ابﺰارهاي دﯾﺠیﺘاﻟی ﺻورت می گیرد .هدف دوره هاي
147

ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی اﯾن است ﮐﻪ بﻪ ﯾادگیرﻧدگان ﮐمﮏ ﮐنند تا بﻪ اهداف ﯾادگیري

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐدام مورد ﺟﺰ بخﺶ هاي اﺻﻠی رابﻂ ﮐاربري برﻧامﻪ شاد ﻧیﺴت؟
تنﻈیمات ﭘیامرسان
گﺬرواژه
148

مخاﻃﺒین
ﮐدامموردﺟﺰءچارچوباﺻﻠیﯾادگیرياﻟﮑﺘروﻧیﮑیﻧیﺴت؟
ﻃراﺣی
آموزشی مﺴاﺋل
149

فناوري مﺴاﺋل
آموزشگاهی
ﺣﺠﻢ مﺤﺘوا
ﮐدامموردﺟﺰءچارچوباﺻﻠیﯾادگیرياﻟﮑﺘروﻧیﮑیﻧیﺴت؟
مدﯾرﯾت ﭘﺸﺘﺒاﻧی
منابﻊ مﺴاﺋل
150

اخﻼﻗی
ابر ﻟینﮏ ها
ﮐدامموردﺟﺰءچارچوباﺻﻠیﯾادگیرياﻟﮑﺘروﻧیﮑیﻧیﺴت؟
ﻧوع سﺆال هاي آزمون
151

ارزشیابی

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
مﺴاﺋل اخﻼﻗی
ﻃراﺣیرابﻂ ﮐاربري
ﮐدامموردﺟﺰءچارچوباﺻﻠیﯾادگیرياﻟﮑﺘروﻧیﮑیﻧیﺴت؟
ﻃراﺣی
آموزشی مﺴاﺋل
152

فناوري مﺴاﺋل
آموزشگاهی
ﺣﺠﻢ مﺤﺘوا
ﮐدامموردﺟﺰءسﻪبخﺶاﺻﻠیمﺴاﺋلمربوطبﻪفناوريدرﯾادگیرياﻟﮑﺘروﻧیﮑیﻧیﺴت؟
برﻧامﻪ رﯾﺰي زﯾرساخت
سخت افﺰار
153

ﻧرمافﺰار
اﯾنﺘرﻧت
ﮐدامموردﺟﺰءمﻬمﺘرﯾنﻧﻘﺶهاومﺴﺌوﻟیتها درﯾادگیرياﻟﮑﺘروﻧیﮑیﻧیﺴتامااگرباشد
ﮐیﻔیتمﺤصول بﻬﺘر خواهد شد؟
مﺘخصﺺ موضوﻋی ﯾا مﺤﺘواﯾی
تﮑنوﻟوژﯾﺴت و ﻃراحآموزشی
مدرس ﯾامعﻠﻢ
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وﯾراﯾﺸگر

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐدام مورد درباره ماهیت ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی درست بیان ﻧﺸده است؟
چیﺴﺘی :آموزش ازﻃرﯾﻖمعﻠﻢﺻورتمیگیرد.
چراﯾی :هدف دوره هاي ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی اﯾن است ﮐﻪ بﻪ ﯾادگیرﻧدگان ﮐمﮏ ﮐنند تا بﻪ
155

اهدافﯾادگیري 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.
چگوﻧگی :آموزش از ﻃرﯾﻖ ابﺰارهاي دﯾﺠیﺘاﻟی ﮐﻪ از ﻋناﺻر رساﻧﻪ اي مﺜل گﻔﺘار ،مﺘون ،تصاوﯾر،
اﻧیمیﺸن ،وﯾدﺋو و  ...ﺻورت می گیرد.
ﮐدام مورد درباره ماهیت ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی درست بیان ﻧﺸده است؟
چیﺴﺘی :آموزش ازﻃرﯾﻖمعﻠﻢﺻورتمیگیرد.
چراﯾی :هدف دوره هاي ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی اﯾن است ﮐﻪ بﻪ ﯾادگیرﻧدگان ﮐمﮏ ﮐنند تا بﻪ
اهدافﯾادگیري فردي برسند ﯾا تﮑاﻟیﻒ خود را بﻪ روش هاﯾی اﻧﺠام دهند ﮐﻪ اهداف اﺻﻠی
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سازمان )ﯾا ﺟامعﻪ(را بﻬﺒود بخﺸند.

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

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐدامموردزﯾرازاخﺘیاراتودسﺘرسیاﻋﻀايگروهخارجاست؟
افﺰودن ﻋﻀو
افﺰودن مدﯾر
157

دﯾدنﻟیﺴت اﻋﻀا
دﯾدن ﻟیﺴت مدﯾران

ﮐدامموردزﯾرازمﺰاﯾايﻧرمافﺰارتخصصیشادﻧیﺴت؟
بومی و مﻠی بودن تعامﻠی بودن
روﯾﮑرد اﻧﺘﻘاﻟی داشﺘن
158

ﮐاربردي بودن براي آموزش
هايتﻠﻔیﻘی

ﮐدام مورد مﺤصول تیﻢ ﻃراﺣی را درست مﻄرح ﮐرده است؟
ﻃراﺣیﻧرمافﺰار
159

ﻃرح درس )ﻃراﺣی آموزشی(
ﯾادگیري فراگیران
برﻧامﻪ ﭘروژه

ﮐدام مورد مﺤصول تیﻢ ﻧگﻬداري را درست مﻄرح ﮐرده
است؟
ذخیره مواد درسی ،امنیت ،بروز رساﻧی وﻧﻈارت
160

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ذخیره موادﯾادگیري )مﺤﺘواي درسی( اﺻﻼح شده
اراﺋﻪ برﻧامﻪ ﭘروژه
اراﺋﻪموادﯾادگیري

ﮐدامموردمربوطبﻪﻃراﺣیرابﻂﮐاربريبﻪوﺟودﯾﮏروﻧدﺛابتدرﻃراﺣیمﺤیﻂﻧرم
افﺰاريواﺟرايآناشارهمیﮐند؟
ﻧﻈﻢو ترتیﺐ
تﻔﮑیﮏﭘﺬﯾري
161

ﺛﺒات
سادگی
ﮐدام مورد وﯾﮋگی ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی را مﻄرح می ﮐند؟
تعامﻠی بودن مﺘمرﮐﺰ
برفراگیربودن
162

ﯾادگیري در هر زمان و هر مﮑان
همﻪ موارد
ﮐدام مورد وﯾﮋگی ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی را مﻄرح می ﮐند؟
تعامﻠی بودن مﺘمرﮐﺰ
برفراگیربودن
163

ﯾادگیري در هر زمان و هر مﮑان

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
همﻪ موارد
ﮐدامﻧرمافﺰارزﯾرﯾﮏماشینمﺠازيﯾاشﺒیﻪسازاﻧدروﯾد
164

است؟
Adobe Connect
sky room
MEmu
Captivate
ﮐدام ﻧﻘﺶ در ﺣال ﺣاضر امﮑان ورود بﻪ برﻧامﻪ شاد را ﻧدارد؟
مدﯾرمدرسﻪ
معاون مدرسﻪ

165

معﻠﻢ
داﻧﺶ آموز

ﮐدام ﻧﻘﺶ در ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی ،ﯾﮏ ﻧﻘﺶ چندگاﻧﻪ دارد؟
ﮐارشناسان
ﮐامﭙیوتر تﮑنوﻟوژﯾﺴت
166

آموزشی
مدﯾر
معﻠﻢ

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

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
167

سﺆالهاي واگرا
سوالهايبﺴﺘﻪﭘاسﺦ
سﺆالهاي تﺸرﯾﺤی
ﮐدام وﯾﮋگی مربوط بﻪ ﻃراﺣی رابﻂ ﮐاربري ﻧمی باشد؟
ﻗابلفﻬﻢ بودن
گﺴﺘردگی

168

سادگی و وضوح
داراي راهنما و بازخورد

ﮐدام ﯾﮏ از موارد زﯾر ﺟﺰء مﺴاﺋل اخﻼﻗی است ﮐﻪ در آموزش مﺠازي باﯾد
رﻋاﯾت شود؟
توﺟﻪ بﻪ گوﻧاگوﻧی فرهنگی
169

دوري از تعصﺒات و ﺟﻬت گیري ها
در ﻧﻈر گرفﺘن موضوﻋات ﻗاﻧوﻧی
همﻪ موارد

ﮐدامﯾﮏازمواردزﯾرﺟﺰءمﺴاﺋلاخﻼﻗیاستﮐﻪدرآموزشمﺠازيباﯾدرﻋاﯾتشود؟
توﺟﻪ بﻪ گوﻧاگوﻧی فرهنگی دوري

170

از تعصﺒات و ﺟﻬت گیري ها در ﻧﻈر
گرفﺘن موضوﻋات ﻗاﻧوﻧی
همﻪ موارد

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﮐدام ﯾﮏ از موارد زﯾر شامل منابﻊ آﻧﻼﯾن در ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی ﻧیﺴت؟
آرشیو چندرساﻧﻪ اي ها و فرهنﮓ ﻟﻐت
ﮐﺘابهاي اﻟﮑﺘروﻧیﮑی

171

مﺘخصصین آﻧﻼﯾن
ﮐﺘﺐو مﺠﻼت
ﮐﻠیﮏ روي »خروج« در تنﻈیمات برﻧامﻪ شاد مﺴﺘﻠﺰم ورود با

است.

گﺬرواژه
ﭘین ﮐد
172

ﮐدﭘیامﮑی
گﺬرواژه دو مرﺣﻠﻪ اي
گﺰﯾنﻪ درباره من در شاد تﺤت وب معادل ﮐدام گﺰﯾنﻪ در اﭘﻠیﮑیﺸن شاد است؟
ﻧامﮐاربري
173

ﻧام
ﭘروفاﯾل
تنﻈیﻢ بیوگرافی
گﺰﯾنﻪ وﯾراﯾﺶ از امﮑاﻧات ﮐدام ﭘیام است؟
ﭘیامﺻوتی
ﭘیام مﺘنی
174

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﭘیام تصوﯾري
فاﯾل ها و فیﻠﻢ ها
ﻟینﮏ ﮐاﻧال مدرسﻪ توسﻂ چﻪ ﮐﺴی ساخﺘﻪ می شود؟
سازﻧدگان برﻧامﻪ شاد
مدﯾر
175

معاوﻧین
ﭘﺸﺘیﺒاﻧی برﻧامﻪ شاد
مﺘخصﺺ موضوﻋی ﯾا مﺤﺘواﯾی براي توﻟید مﺤﺘواي اﻟﮑﺘروﻧیﮑی در برﻧامﻪ شاد چﻪ ﮐﺴاﻧی هﺴﺘند؟
مدﯾران
معﻠمان
176

ﮐارشناسانﮐامﭙیوتر
تﮑنوﻟوژﯾﺴتهايآموزشی
مﺤدودﯾت ﺣﺠﻢ فاﯾل هاي ارساﻟی در اﭘﻠیﮑیﺸن شاد چﻘدر است؟
ﺣداﮐﺜر  30مگاباﯾت
ﺣداﮐﺜر 50مگاباﯾت
177

ﺣداﮐﺜر  70مگاباﯾت
ﺣداﮐﺜر  100مگاباﯾت
مﺤدوﯾت زماﻧی تدرﯾﺲ و تعامل با داﻧﺶ آموزان در برﻧامﻪ شاد چند ساﻋت است؟

178

بدون مﺤدودﯾت
زماﻧی

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
ﻃﺒﻖ برﻧامﻪ هﻔﺘگی مدرسﻪ
در ﻃول ساﻋت ﮐار اداري
ﺣداﻗل  6و ﺣداﮐﺜر  8ساﻋت در روز
مدﯾر مدرسﻪ بر اساس چارچوب ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی مربوط بﻪ مﺴاﺋل آموزشگاهی ،در زمینﻪ
خدماتفراگیران از ﮐدام مورد ﻧﺒاﯾد ﻏﻔﻠت ﮐند؟
تﺄﯾیدﯾﻪﺻﻼﺣیتاﺟرا
ﯾادگیرﻧدگانﻧاتوان ﺟﺴمی
179

بارﮐاري
اﻧدازهﮐﻼس
مدﯾرﯾت ﮐاﻧال مدرسﻪ در اخﺘیار چﻪ ﮐﺴاﻧی هﺴت؟
دبیران
مدﯾر
180

معاوﻧین
داﻧﺶ آموزان
مدﯾرﯾت ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی ،مدﯾرﯾت مراﺣل مخﺘﻠﻒ فرآﯾندهاي ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی است
ﮐﻪشامل:
برﻧامﻪ رﯾﺰي ،توﻟید ،ﻃراﺣی ،ارزﯾابی ،اراﺋﻪ و ﻧگﻬداري می شود.
برﻧامﻪ رﯾﺰي ،ﻃراﺣی  ،توﻟید ،اراﺋﻪ ،ﻧگﻬداري و ارزﯾابی می شود.
181

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

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
معنادار سازي ﯾادگیري ﯾعنی...
ربﻂ دادن مﻔاهیﻢ ﺟدﯾد با مﻔاهیﻢ آشنا
182

معنیﮐردن مﻔاهیﻢ
ﺟدﯾد ارتﺒاط
مﺤﺘواﯾی دروس
تعمیﻖ ﯾادگیري
منﻈور از چﺸﻢاﻧداز بﻪ مﺤﺘوا در راهﺒردهاي ﭘیﺶ آموزشی چیﺴت؟
ﻧگاه ﮐﻠی بﻪ اهداف در آﻏاز برﻧامﻪ
ﻧگاه ﮐﻠی بﻪ ﮐل مﺤﺘوا در آﻏاز برﻧامﻪ

1
8
3

توﺟﻪ بﻪ ﭘیامدهاي آموزش
توﺟﻪ بﻪ شیوه هاي ارزشیابی
مﻬمﺘرﯾن وﯾﮋگی بازي و سرگرمی هاي آموزشی ﻋﺒارت است از:
تناسﺐ با سن فراگیر ﻗابﻠیت اﺟرا در
سخت افﺰارهاي مﺘداول

1
8
4

مﺘناسﺐ بودن با اهداف و مﺤﺘواي درسی
بﻪ روز بودن

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
185

مﻬمﺘرﯾن وﯾﮋگی سخت افﺰارهاي ﮐاربردي در آموزش از ﻃرﯾﻖ برﻧامﻪ شادﮐدام است؟
ﮐامﻼً بﻪ روز باشد
ﭘاسخگويﻧیازﮐاربرانباشد

1
8
5

ﻗیمت مناسﺐ داشﺘﻪ باشد
مورد تﺄﯾید ﮐارسناسان فناوري باشد
مﻬمﺘرﯾن وﯾﮋگی سﺆال هاي واگرا چیﺴت؟
واداشﺘن مخاﻃﺐ بﻪ تﻔﮑر
واداشﺘن مخاﻃﺐ بﻪ اﻇﻬار ﻧﻈر

1
8
6

ارزشیابی دﻗیﻖ تر
زمان بر بودن ﭘاسﺦ ها
ﻧرم افﺰار تخصصی شاد ابﺰار مناسﺒی براي توسعﻪ
ﯾادگیري سیار

1
8
7

ﯾادگیري
اﻧﺘﻘاﻟی
ﯾادگیريمﺸارﮐﺘی
ﯾادگیري گروهی

است.

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
است.

ﻧرم افﺰار تخصصی شاد ابﺰار مناسﺒی براي توسعﻪ
ﯾادگیريسیار
ﯾادگیري
188

اﻧﺘﻘاﻟی ﯾادگیري
مﺸارﮐﺘی
ﯾادگیري گروهی
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
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هدف از سنﺠاق ﮐردن ﭘیام در گروه و ﮐاﻧال چیﺴت؟
ﺟﻠﺐ توﺟﻪ مخاﻃﺐ بﻪ ﭘیام
تﻔﮑیﮏﭘیام ارسال
190

ﭘیام بﻪ مخاﻃﺐ
ﻟینﮏﮐردن ﭘیام

هدف اﺻﻠی برﻧامﻪ شاد اﯾﺠاد ﯾﮏ
سیﺴﺘﻢمدﯾرﯾتﯾادگیري
ﭘیام رسان شﺒﮑﻪ
191

اﺟﺘماﻋی شﺒﮑﻪ
اﻃﻼع رساﻧی

در آموزش مﺠازي هﺴت.

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
هرگاه براي دسﺘیابی بﻪ ﯾﮏ سﻠﺴﻠﻪ از داﻧﺶها ،مﻬارتها و گراﯾﺶها بﻪ ﻋنوان هدفهاي آموزشی،
192

مﺠموﻋﻪاي از فعاﻟیتها و روشهاي آموزشی ﭘیﺶ از تﺤﻘﻖ آموزش ﭘیﺶ بینی و تنﻈیﻢ شوﻧد ،در
واﻗﻊاست گرفﺘﻪ ﺻورت
ﻃرح درس
ﻃراﺣی مﻬارت
ﻃراﺣی آموزشی
برﻧامﻪ درسی......................

ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی با اسﺘﻔاده از منابﻊ و وﯾﮋگی هاي فناوري هاي مخﺘﻠﻒ دﯾﺠیﺘال و ﻧیﺰ ساﯾر
اشـﮑالابﺰارهاي ﯾادگیري ،ﯾﮏ مﺤیﻂ ﯾادگیري

و  ، ....................فراهﻢ می ﮐند.

گروهی و اﻧﻔرادي باز و توزﯾﻊ شده
193

مﺒﺘنی بر ﮐامﭙیوتر و اﯾنﺘرﻧت
اﻧعﻄاف ﭘﺬﯾر و اﻧﺤصاري
ﯾﮏ مﺤیﻂ ﯾادگیري اﻟﮑﺘروﻧیﮑی بر ﯾﮏ زﯾر ساخت
اﯾنﺘرﻧﺘی

194

بنا می شود.

ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
مﺤﺘواﯾی
دﯾﺠیﺘال
اﺟﺘماﻋی

ﯾﮏ مﺰﯾت ﻋمده داﻧﻠود و ذخیره فاﯾل در ﭘوشﻪ داﻧﻠودها چیﺴت؟
تﻐییرفرمت
افﺰاﯾﺶ ﮐیﻔیت
195

ﮐاهﺶ ﺣﺠﻢ
ﺣﻔﻆ ﻧام فاﯾل

ﯾﮏ مﺸﮑل ﻋمده داﻧﻠود و ذخیره فاﯾل در ﭘوشﻪ هاي شاد چیﺴت؟
تﻐییرﻧام فاﯾل
196

تﻐییرﮐیﻔیت
تﻐییر ﺣﺠﻢ
تﻐییر فرمت
ﯾﮑی از ساده ترﯾن راه هاي ﻋﻀوﯾت داﻧﺶ آموزان در گروه هاي ﮐﻼسی اﯾن است ﮐﻪ...
دبیر تﮏ تﮏ داﻧﺶ آموزان را ﻋﻀو گروه ﮐند

197

ﻟینﮏ ﮐﻼس در ﮐﻼس دﯾگر بﻪ اشﺘراك بگﺬارد
مدﯾر تﮏ تﮏ داﻧﺶ آموزان را ﻋﻀو گروه ﮐند
ﻟینﮏ گروه را در ﮐاﻧال مدرسﻪ بﻪ اشﺘراك بگﺬارد
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ابرگروه ضمن خدمت وتعامل فرهنگیان
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