مهلت ارسال پاسخ

مسابقه پيوندشماره ( 481فروردين ) 1400
1400 /01/30
دبیرستان شهید محراب آیت ا ...مدني

 -۱بهترين راه نظارت بر اعمال خود و ديگران:
 .۱وضع مقررات

 .۲وضع قانون

 .۴کنترل درونی

 .۳تذکر

 -2در آموزش و پرورش پساکرونا الزم است محور فعاليت ها  ...................................باشد:
 .۱فضای مجازی

 .۳دانش آموزمحور

 .۲معلم محور

 .۴برنامه محور

 -۳از نظر يونسکو :توانايی تغيير در زندگی شخصی افراد تعريف:
 .۱مهارت

.۲رفتار

 .۳ادب

 .۴سواد

 -4کوشش برای دگرگونی و به کمال رساندن تدريجی و مداوم در فرد:
 .۱آموزش

 .۲مهارت

 .۳تربيت

 .۴سواد

 -۵در مجازی شدن مدارس برنامه ها عمدتا ...متمرکز شده:
 .۱مهارت

 .۳آموزش محتوا

 .۲فعاليت فرد

 .۴مراقبت عاطفی

 -6کاری که يک نفر به ديگری محول می کند و بايد حتما انجام گيرد ويژگی:
 .۱مسئوليت

 .۲وظيفه

 .۴شغل

 .۳کار

 -7وقتی با رسانه سر و کار داريم بايد  ..............سوال اساسی از خود را داشته باشيم:
2 .1

5 .3

4 .2

6 .4

 -8مهارت استفاده صحيح از فناوری از تعاريف:
 .۱تکنولوژی

 .۲برنامه ريزی

 .۳سواد رسانه

 .۴کاربرد رسانه

 -9تدريس به روش توتورينگ آموزش:
 .۱انفرادی

 .۲گروهی

 .۳دانش آموز به دانش آموز ديگر

 .۴مطالعه فردی

 -10برای موفقيت درست نيست بايد زبان گويايی داشت بلکه بايد گوش شنوايی داشت.
 .۱درست

 .۲نادرست

نکته :فرم سؤاالت و پاسخنامه پیوند  ۴۸۰و  ۴۸۱در کانال آموزشی دبیرستان قرار داده شده است
باسمه تعالي

اولیای محترم ؛ با اهداء سالم
نظر به اینكه كانون خـانواده دركنار پایگاه تعلیم و تربیت مدرسه جایگاهي است براي انتقال تجربیات و اصول
علمي و عملي زندگي ؛لذا بر آن شدیم تا با ترغیب جنابعالي به مطالعه ماهنامه تخصصي پیوند كه درراستاي
امر آموزش و تربیت منتشر مي شود بتوانیم نسبت به گذشته از یك دیدگاه علمي و اصولي بهتر در برخورد با

فرزندان خود برخوردار شویم .الزم به ذكراست شما مي توانید حداكثر تا تاریخ  1400/01/30به این
سئواالت جواب داده و پاسخنامه را به مدرسه بازگردانید.

ضمنابه حكم قرعه به پاسخ هاي صحیح جوایزي اهداء مي

گردد.

دفتر مشاوره  -دبیرستان شهید محراب آیت ا ...مدني

********************************

پاسخنامه مسابقه پیوند شماره 481
نام و نام خانوادگي ولي:
نام و نام خانوادگي دانش آموز:
كالس:
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