


:كارگاه آموزشي  
مهارتهاي سنجش و ارزيابي

:ارائه دهنده :ارائه دهنده 
دكتر قمراني

روانشناس
عضوهيئت علمي  دانشگاه اصفهان



:آنچه در اين كارگاه خواهيم آموخت 

ارزيابي و سنجش اهداف -1
ارزيابي و سنجش فرايند - 2 ارزيابي و سنجش فرايند - 2
  و سنجش مهارتهاي - 3

  ارزيابي



اهداف سنجش اهداف سنجش 
و ارزيابي  و ارزيابي  و ارزيابي  و ارزيابي  





چرا افراد زير با وجود تجربه يك : سوال 
رويداد واحد، واكنش متفاوتي نشان مي دهند

�(وا
	� رو��اد���(
 قدم پارك در

 و زنم مي
 از را دوستم

  نمي محل او به اصال بعد دفعه : 1 فرد
گذارم

 از را دوستم
 و بينم مي دور

 دست اشاره با
 مي سالم او به

 جوابي اما كنم
 نمي او طرف از

بينم

گذارم
 بيرون دلش از بعد دفعه : 2 فرد
 آورم مي
  مي ديدمش كه بعد دفعه : 3 فرد

  بودي مشغول  خودت در آنقدر گويم
  نشدي من سالم متوجه كه



پاسخ
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پاسخ پاسخ 

شناخت  باورها، نگرش ها ، افكار •

عا طفه عاعاليق، احساس ها • عاليق، احساس ها •

رفتار كاربرد، عمل ، بكاربستن •



چرا افراد زير با وجود تجربه يك : سوال 
رويداد واحد، واكنش متفاوتي نشان مي دهند

�(وا
	� رو��اد���(
 قدم پارك در

 و زنم مي
 از را دوستم

  نمي محل او به اصال بعد دفعه : 1 فرد
گذارم

 از را دوستم
 و بينم مي دور

 دست اشاره با
 مي سالم او به

 جوابي اما كنم
 نمي او طرف از

بينم

گذارم
 بيرون دلش از بعد دفعه : 2 فرد
 آورم مي
  مي ديدمش كه بعد دفعه : 3 فرد

  بودي مشغول  خودت در آنقدر گويم
  نشدي من سالم متوجه كه



رفتارعاطفه  شناخت

دفعه بعد اصال :  1فرد 
به او محل نمي گذارم

 از بعد دفعه : 2 فرد
 آورم مي بيرون دلش

 از بعد دفعه : 2 فرد
 آورم مي بيرون دلش

 كه بعد دفعه :3 فرد
 در آنقدر گويم مي ديدمش

 متوجه كه بودي خودت
 نشدي من سالم



رفتارعاطفه  شناخت

بي محلي كردن 
دوست، قيافه گرفتن ، 

مغرور بودن دوست 

ناراحتي، 
نفرت، كينه 

دفعه بعد اصال :  1فرد 
به او محل نمي گذارم

شايد از دستم ناراحت 
است

شرمندگي، 
پشيماني 

شايد از دستم ناراحت  از بعد دفعه : 2 فرد
است

شايد خطايي كرده ام 

شرمندگي، 
پشيماني 

 از بعد دفعه : 2 فرد
 آورم مي بيرون دلش

 كه بعد دفعه :3 فردخنثيدوستم من را نديد 
 در آنقدر گويم مي ديدمش

 متوجه كه بودي خودت
 نشدي من سالم



بحث جديدبحث جديد
كاربرد مدل شناخت ، كاربرد مدل شناخت ، 

عاطفه و رفتار در  عاطفه و رفتار در  
كاربرد مدل شناخت ، كاربرد مدل شناخت ، 

عاطفه و رفتار در  عاطفه و رفتار در  
آموزش و تدريسآموزش و تدريس



��ل ���م در ���زش و 	�ر��
Benjamin Samuel Bloom(1913- 1999)

, Pennsylvania State University



Bloom's Bloom's 

Taxonomy of Taxonomy of 

Learning DomainsLearning Domains
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��ل ���م در ���زش و 	�ر��



مدل بلوم در آموزش و تدريس

 از يك هر به توجهي بي•
 و عاطفه ، شناخت هاي حوزه
 و تدريس فرايند رفتار
 و عاطفه ، شناخت هاي حوزه
 و تدريس فرايند رفتار

 مواجه اشكال با را يادگيري
  .نمايد مي



سوال 

 از يك هر به توجهي بي چرا•
 و عاطفه ، شناخت هاي حوزه
 و تدريس فرايند رفتار
 و عاطفه ، شناخت هاي حوزه
 و تدريس فرايند رفتار

 مواجه اشكال با را يادگيري
نمايد؟ مي



مدل بلوم در آموزش و تدريس

�����ت، ��ا��س ��������•� ����� 
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توصيف حوزه هاي  توصيف حوزه هاي  
سه گانه تدريس و سه گانه تدريس و سه گانه تدريس و سه گانه تدريس و 

آموزشآموزش



شناختي حوزه - 1

 تواناييها و معلومات و دانش :شامل

. ذهني مهارتهاي و . ذهني مهارتهاي و

 زير و سطح 6 شامل شناختي حوزه

.باشد مي مجموعه



عاطفي حوزه -2

 و قدرداني انگيزش، عالقه، :شامل

ارزشگذاري

:عاطفي حوزه اهداف از هايي مثال

 مختلف منابع مطالعه از بايد دانشجو -

.ببرد لذت خود رشته درباره



:عاطفي حوزه اهداف از هايي مثال-

 قائل ارزش ، خود رشته علم هاي يافته براي دانشجو-

. شود

 جديد هاي يافته كشف راه در كه بزرگاني به دانشجو- جديد هاي يافته كشف راه در كه بزرگاني به دانشجو-

.بگذارد احترام كوشند، مي او تخصصي رشته در

 رشته مطالب يادگيري براي باال انگيزه از دانشجو -

  .است برخوردار خود



)حركتي–رواني (حوزه رفتاري -3

.فعاليتهايي كه بيشتر جنبه جسماني و عملي دارند: شامل

:حركتي -  رواني حوزه اهداف از هايي مثال

 ثانيه 10 در را متر 100 بتواند بايد آموز دانش : ورزش درس در -

.بدود.بدود

 4 از كمتر با را كلمه 60 دقيقه 5 هر در بتواند بايد آموز دانش -

.كند تايپ اشتباه

 به راه چهار 3 فاصله در اصلي خيابان يك در بتواند بايد دانشجو -

.شود خالف مرتكب كه اين بدون براند، اتومبيل صحيح طور



طبقه بندي طبقه بندي 
اهداف حوزه اهداف حوزه اهداف حوزه اهداف حوزه 

شناختيشناختي



نمودار طبقه بندي هدفهاي آموزشي حوزه شناختينمودار طبقه بندي هدفهاي آموزشي حوزه شناختي

تركيب

رزشيابيا

تركيب

تركيبتحليل
تحليل 

كاربستن
فهميدن
دانش

تحليل 
كاربستن
فهميدن
دانش

كاربستن 
فهميدن
دانش

فهميدن
دانش دانش دانش

تحليل

كاربستن

فهميدن



KnowledgeKnowledge  دانشدانش  - - 11

 )بازشناسي و بازخواني( يادآوري شامل

 فرايندها، و روشها كلي، و جزئي امور

.موقعيتهاست يا ساختها الگوها، .موقعيتهاست يا ساختها الگوها،

 مطالبي ذهني نگهداري و حفظ واقع در

.است شده آموخته قبال كه است



مثالهايي از حوزه دانش  
 نام را معطر دارويي گياه نوع چهار -1•

ببريد؟
چيست؟ آبزيان صيد روش بهترين -2• چيست؟ آبزيان صيد روش بهترين -2•
  نكاتي چه به بايد يخچال يك تعمير در- 3•

كرد؟ توجه
 حرفه در اوليه ارتباط برقراري اصول -4•

كدامند؟ خبرنگاري



 Comprehension Comprehension: : فهميدنفهميدن

 در دانش با آن تفاوت .مطلب درك يعني

 مطلب يادآوري دانش، در كه اينست مطلب يادآوري دانش، در كه اينست

  در ولي است نظر مد تصرف و دخل بدون

 بايد لبطم حفظ بر عالوه فرد فهميدن

.بفهمد آنرا



يعني فرد بتواند مطلب : فهميدن 

را از شكلي به شكل ديگر در 

كردن، يا  هآورد مثالً خالص كردن، يا  هآورد مثالً خالص

.مثالهاي عيني براي آن بزند



 بتواند فرد يعني : فهميدن

 مثالً بدهد توضيح را مطلب

 مجموعه اي از يا كند، معني مجموعه اي از يا كند، معني

.كند نتيجه گيري اطالعات از



مثال هايي از حوزه  فهميدن 
  ابنا احياء و مرمت مختلف هاي روش -1•

كنيد مقايسه همديگر با را تاريخي
  مراحلي نمودار، و شكل يك از استفاده با  -2•  مراحلي نمودار، و شكل يك از استفاده با  -2•

  است الزم دادگاه به متهم يك ارجاع براي كه
.دهيد توضيح را

  بازاريابي اصول از كداميك به زير بيت -3•
  .دارد اشاره



 Application Application: : كاربستنكاربستن

:سوال 

 كه كنيم ادعا توانيم مي وقت چه كه كنيم ادعا توانيم مي وقت چه

  ،كاربستن حوزه در دانشجو

  .است شده توانمند



:  :  كاربستنكاربستن

يعني فرد بتواند مطالبي را 

كه ياد گرفته در موقعيتهاي 

. عيني و عملي به كار ببرد



سوال 

  تخصصي رشته به توجه با•
 طرح اهدافي يا سواالت خود،
 آن به پاسخگويي كه كنيد

 طرح اهدافي يا سواالت خود،
 آن به پاسخگويي كه كنيد

 كاربستن حوزه بر داللت
  .باشد داشته



مثال هايي از حوزه كاربستن 
دانشجو از آموزش هاي فرا گرفته شده در تعمير  

.استفاده كنديك وسيله  .استفاده كنديك وسيله 

دانشجو بتواند يك سيستم ايمني را در واحد صنفي  

نصب كند
دانش آموز بتواند محاسبات عددي را در زندگي  •

.  روزمره به كار برد



مثال هايي از حوزه كاربستن 
دانشجو مي تواند مسائل درسي جديد رشته خود را  

.  حل كند.  حل كند

دانشجو بتواند با يك لغت جديد كه  : زبان خارجي 

.  آموخته است ، يك جمله بسازد



 Analysis Analysis: : تحليل تحليل 

:سوال 

 كه كنيم ادعا توانيم مي وقت چه كه كنيم ادعا توانيم مي وقت چه

 توانمند تحليل، حوزه در دانشجو

  .است شده



: : تحليلتحليل
  اجزاء به را موضوع كي بتواند فرد يعني

  كه .كند تقسيم بندي آن دهندة تشكيل  كه .كند تقسيم بندي آن دهندة تشكيل
 تحليل :است فرعي طبقه سه شامل

سازماني روابط و روابط عناصر،



:عناصر تحليل-1

ها فرضيه از واقعيتها تشخيص توانايي �

خواندني مطلب يك در نشده بيان فرضهاي تشخيص توانايي �

:روابط تحليل-2

روابط ساير از معلولي و علت روابط تشخيص توانايي �

تحليل روابط سازماني -3 تحليل روابط سازماني -3

  هاي واقعيت بيـان در نويســنده هاي تعصــب يا ديدگاهها تشخيص توانايي �

تاريخي

  تبليغات تجاري، تبليغات :مانند ترغيبي، مطالب در استفاده مورد فنون تشخيص �

 سياسي



سوال 

  تخصصي رشته به توجه با•
 طرح اهدافي يا سواالت خود،
 آن به پاسخگويي كه كنيد

 طرح اهدافي يا سواالت خود،
 آن به پاسخگويي كه كنيد

 داشته تحليل حوزه بر داللت
  .باشد



مثال هايي از حوزه تحليل 
  تحليل اصفهان شهر شرايط گرفتن درنظر با -1•

  ترافيك كاهش هاي روش از يك كدام  كه كنيد
  در ترافيك كاهش براي روش موثرترين و بهترين

.باشد مي اصفهان
  در ترافيك كاهش براي روش موثرترين و بهترين

.باشد مي اصفهان
  نوجوانان هنري ذائقه گرفتن نظر در با .2•

   به نوجوانان جلب براي كه كنيد تحليل امروزي،
  استفاده گرافيكي هاي شيوه چه از تبليغ يك

    .كرد خواهيد



مثال هايي از حوزه تحليل 

 قانون گرفتن نظر در با .٣•
  جديد، كيفري دادرسي آيين

  و جرم وضعيت كه كنيد تحليل
  جديد، كيفري دادرسي آيين

  و جرم وضعيت كه كنيد تحليل
 نامه آيين اين براساس جنايت
 .بود خواهد چگونه جديد



Synthesisتركيب - 5

:سوال 

 كه كنيم ادعا توانيم مي وقت چه كه كنيم ادعا توانيم مي وقت چه

 توانمند ، تركيب حوزه در دانشجو

  .است شده



Synthesisتركيب - 5

  يك ايجاد براي اجزا و عناصر گذاشتن يكديگر كنار

  .يكپارچه كل

  وجود شكل بدين قبال كه ساختي يا طرح توليد  وجود شكل بدين قبال كه ساختي يا طرح توليد

.است نداشته

  آفرينندگي به كه است ذهني فعاليت همان تركيب

.است معروف خالقيت يا



سوال 

  تخصصي رشته به توجه با•
 طرح اهدافي يا سواالت خود،
 آن به پاسخگويي كه كنيد

 طرح اهدافي يا سواالت خود،
 آن به پاسخگويي كه كنيد

 داشته تركيب حوزه بر داللت
  .باشد



 تركيب حوزه از هايي مثال
  يا مقاله داستان، نوشتن توانايي �

ابتكاري شعر
  اثر يا قطعه يك توليد توانايي �

  جديد
  اثر يا قطعه يك توليد توانايي 

  جديد
 جديد ي نظريه يك تدوين توانايي

  حوزه در ايران در استفاده قابل
 خود تخصصي



مثالهايي از حوزه تركيب در رشته  هنر
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Evaluation : ارزشيابي -6

:سوال 

 كه كنيم ادعا توانيم مي وقت چه كه كنيم ادعا توانيم مي وقت چه

 توانمند ارزشيابي، حوزه در دانشجو

  .است شده



Evaluation : ارزشيابي -6
 و فرايندها كردن ارزيابي و نقد

  امور
 اشتباهات دادن نشان توانايي
بحث يك منطقي
 اشتباهات دادن نشان توانايي
بحث يك منطقي
 ها، نظريه ارزيابي و مقايسه توانايي

  درباره واقعيتها و ها تعميم
 مختلف فرهنگهاي



ارزشيابيتركيبتحليلكار بستنفهميدندانش

انتقاد از منابع انتخاب 

دانشجو انواع هدفهاي آموزشي را  �
 .نام ببرد

منابع انتخاب 
هدفهاي آموزشي

انواع هدفهاي
آموزشي

هدفهاي آموزشي 
فوايد استفاده ازرفتاري

هدفهاي رفتاري
جدول 

مشخصات

روش تهيه هدفهاي 
رفتاري كامل

انواع هدفهاي
رفتاري

انتقاد از 
هدفهاي رفتاري



ارزشيابيتركيبتحليلكار بستنفهميدندانش

بـــراي اهـــداف �
آموزشـــي مثـــال  منابع انتخاب 

هدفهاي آموزشي

انواع هدفهاي
آموزشي

هدفهاي آموزشي 
رفتاري

فوايد استفاده از
هدفهاي رفتاري

جدول 
مشخصات

روش تهيه هدفهاي 
رفتاري كامل

انواع هدفهاي
رفتاري

انتقاد از 
هدفهاي رفتاري

آموزشـــي مثـــال 
بزند 



ارزشيابيتركيبتحليلكار بستنفهميدندانش

 به درسي، كتاب يك داشتن اختيار در با �
 هاي حوزه در كه بپردازد سواالتي طرح
باشند شناختي گانه شش

منابع انتخاب 
هدفهاي آموزشي

انواع هدفهاي
آموزشي

هدفهاي آموزشي 
رفتاري

فوايد استفاده از
هدفهاي رفتاري

جدول 
مشخصات

روش تهيه هدفهاي 
رفتاري كامل

انواع هدفهاي
رفتاري

انتقاد از 
هدفهاي رفتاري



ارزشيابيتركيبتحليلكاربستنفهميدندانش

انتقاد از منابع انتخاب 

 بدون و خود منطقي داليل به استناد با �
 كتاب، در شده داده داليل مستقيم ذكر

 در را آموزشي اهداف از استفاده فوايد
منابع انتخاب   كند تحليل تدريس فرايند

هدفهاي آموزشي

انواع هدفهاي
آموزشي

هدفهاي آموزشي 
رفتاري

فوايد استفاده از
هدفهاي رفتاري

جدول 
مشخصات

روش تهيه هدفهاي 
رفتاري كامل

انواع هدفهاي
رفتاري

انتقاد از 
هدفهاي رفتاري

  كند تحليل تدريس فرايند



ارزشيابيتركيبتحليلكار بستنفهميدندانش

 ايران آموزشي شرايط گرفتن نظر در با�
 كاربرد براي جديد و بومي نظريه يك

 و آموزش فرايندهاي در يادگيري اهداف
 پنج حدود( كند تدوين ايران در تدريس

 .)صفحه
منابع انتخاب 

هدفهاي آموزشي

انواع هدفهاي
آموزشي

هدفهاي آموزشي 
رفتاري

فوايد استفاده از
هدفهاي رفتاري

جدول 
مشخصات

روش تهيه هدفهاي 
رفتاري كامل

انواع هدفهاي
رفتاري

انتقاد از 
هدفهاي رفتاري

 پنج حدود( كند تدوين ايران در تدريس
 .)صفحه



ارزشيابيتركيبتحليلكار بستنفهميدندانش

انتقاد از منابع انتخاب 

 مخالف و موافق نظرهاي از استفاده با �
 در آموزشي هدفهاي انواع كاربرد

 رابطه در را خود انتقادي نظر يادگيري،
 با هدفها، نوع اين معايب و محاسن با

منابع انتخاب  توضيح صفحه سه حدود در دليل ذكر
هدفهاي آموزشي

انواع هدفهاي
آموزشي

هدفهاي آموزشي 
فوايد استفاده ازرفتاري

هدفهاي رفتاري
جدول 

مشخصات

روش تهيه هدفهاي 
رفتاري كامل

انواع هدفهاي
رفتاري

انتقاد از 
هدفهاي رفتاري

 با هدفها، نوع اين معايب و محاسن با
 توضيح صفحه سه حدود در دليل ذكر
 .دهد



فرايند سنجش فرايند سنجش 
و ارزيابي  و ارزيابي  و ارزيابي  و ارزيابي  





سوال
  كتاب يك از ترم پايان امتحان در استادي•

 فصل هر و فصل 5 داراي كه اي صفحه 100
 مي طرح تشريحي سوال 6  .است صفحه 20

 سوال 3 ،1 فصل از سوال 2 كه اي بگونه كند
 مي طرح تشريحي سوال 6  .است صفحه 20

 سوال 3 ،1 فصل از سوال 2 كه اي بگونه كند
 شده طرح 3 فصل از سوال 1 و 2 فصل از

 بودن استاندارد لحاظ به را امتحان .است
 بوديد استاد جاي به شما اگر كنيد؟ ارزشيابي

  داديد؟ مي سوال چگونه



جدول مشخصات 
 جدول آن به كه دارد مفهومي در ريشه سوال اين•

 .گويند مي مشخصات
  هدفهايهدفهاي  تدوينتدوين  وو  تهيهتهيه  دردر  رارا  مدرسمدرس  كهكه  اياي  وسيلهوسيله  بهترينبهترين••

  ..  استاست  درسدرس  مشخصاتمشخصات  جدولجدول  دهددهد  ميمي  ياريياري  آموزشيآموزشي  ..  استاست  درسدرس  مشخصاتمشخصات  جدولجدول  دهددهد  ميمي  ياريياري  آموزشيآموزشي
    تعدايتعداي  بابا  استاست  بعديبعدي  دودو  جدولجدول  يكيك  مشخصاتمشخصات  جدولجدول
  هدفهايهدفهاي  وو  درسدرس  محتوايمحتواي  بابا  متناسبمتناسب  ،،  ستونستون  وو  رديفرديف

  آموزشيآموزشي



جدول مشخصات 
  دارددارد  نامنام  محتوامحتوا  بعدبعد  كهكه  جدولجدول  بااليباالي  رديفرديف  دردر••

  دردر  وو  شوندشوند  ميمي  نوشتهنوشته  درسيدرسي  مطالبمطالب  اجزاءاجزاء
  شودشود  ميمي  ناميدهناميده  هدفهدف  بعدبعد  كهكه  ،،  آنآن  كناركنار  ستونستون

..گيرندگيرند  ميمي  قرارقرار  آموزشيآموزشي  هدفهايهدفهاي  ،،
  شودشود  ميمي  ناميدهناميده  هدفهدف  بعدبعد  كهكه  ،،  آنآن  كناركنار  ستونستون

..گيرندگيرند  ميمي  قرارقرار  آموزشيآموزشي  هدفهايهدفهاي  ،،
  سواالتسواالت  تعدادتعداد  همچنينهمچنين  مشخصاتمشخصات  جدولجدول  دردر••

    ..شوندشوند  ميمي  تعيينتعيين  هدفهدف  هرهر  بابا  متناسبمتناسب





اجرا ، نمره 
گذاري 

و تحليل آزمونها  

اجرا ، نمره 
گذاري 

و تحليل آزمونها  
گذاري 

و تحليل آزمونها  
گذاري 

و تحليل آزمونها  



زمون 
ٓ
شرايط اجراي ا

  تحصيلي پيشرفت آزمونهاي اجراي در گام اولين
  . آنهاست اجراي شرايط و آزمونها سازي آماده

  سر پشت ترتيب ، ها پاسخنامه و ها پرسشنامه تهيه
  مكان و زمان و ، مختلف سئوالهاي گرفتن قرار هم

  سر پشت ترتيب ، ها پاسخنامه و ها پرسشنامه تهيه
  مكان و زمان و ، مختلف سئوالهاي گرفتن قرار هم

  اين مجموعه . دارند فراوان دقت به نياز آزمون
  از يك هر براي كه باشند اي گونه به بايد عوامل

  منظور به ، را امكانات حداكثر شوندگان آزمون
  . آورند فراهم ، آْنان عملكرد بهترين



زمون 
ٓ
ترتيب سئوالهاي ا

  سوال كه است الزم آيا
 ترتيب آزمون يك هاي ترتيب آزمون يك هاي

 باشند؟ داشته خاصي
.بزنيد مثال چگونه؟



زمون 
ٓ
ترتيب سئوالهاي ا

 با مختلف سئواالت بندي دسته
 آزمون به آنها نوع به توجه

  و دهد مي فكري نظم شونده
 آزمون به آنها نوع به توجه

  و دهد مي فكري نظم شونده
  از را سئوالها به پاسخدهي

 سازد مي آسان او سوي



زمون    يكيكيكيك    مختلفمختلفمختلفمختلف    سئوالهايسئوالهايسئوالهايسئوالهاي    دادندادندادندادن    قرارقرارقرارقرار    ترتيبترتيبترتيبترتيب
ٓ
زمونا
ٓ
زمونا
ٓ
زمونا
ٓ
    بهبهبهبه    ا

    ::::    يكديگريكديگريكديگريكديگر    دنبالدنبالدنبالدنبال

    غلط غلط غلط غلط     – سئوالهاي صحيح سئوالهاي صحيح سئوالهاي صحيح سئوالهاي صحيح     - - - - ۱۱۱۱

    سئوالهاي جور كردني سئوالهاي جور كردني سئوالهاي جور كردني سئوالهاي جور كردني     - - - - ۲۲۲۲    سئوالهاي جور كردني سئوالهاي جور كردني سئوالهاي جور كردني سئوالهاي جور كردني     - - - - ۲۲۲۲

    سئوالهاي چند گزينه اي سئوالهاي چند گزينه اي سئوالهاي چند گزينه اي سئوالهاي چند گزينه اي     - - - - ۳۳۳۳

    سئوالهاي كوته پاسخ سئوالهاي كوته پاسخ سئوالهاي كوته پاسخ سئوالهاي كوته پاسخ     - - - - ۴۴۴۴

سئوالهاي تشريحي سئوالهاي تشريحي سئوالهاي تشريحي سئوالهاي تشريحي     - - - - ۵۵۵۵



  ، نوع حسب بر سئوالهاي بندي گروه بر عالوه 
 بر نيز را نوع هر مختلف سئوالهاي است الزم

! كنيد بندي دسته زير موارد حسب
 هدفهاي از طبقه هر به مربوط سئوالهاي -1

 به ... و ، كاربرد ، دانش : مانند آموزشي
  . دهيد قرار هم دنبال

 به ... و ، كاربرد ، دانش : مانند آموزشي
  . دهيد قرار هم دنبال

 . كنيد مرتب دشوار به ساده از را سئوالها -2
 سازمان آزمون يك سئوالهاي تنظيم در -3

 . كنيد حفظ را مطالب اصلي



: نوشتن دستور العمل يا راهنماي آزمون 

 آشكار طور به و باشد مفيد و مختصر بايد آزمون راهنماي
 . دهد انجام را كاري چه كه بگويد شونده آزمون به

 آزمون راهنماي كه اند گفته ) 1994 ( مهرنزوليهان
  قرار شوندگان آزمون اختيار در را زير اطالعات بايد

 آزمون راهنماي كه اند گفته ) 1994 ( مهرنزوليهان
  قرار شوندگان آزمون اختيار در را زير اطالعات بايد

 . دهد
  قسمت هر براي الزم زمان -1
 سؤال هر ارزش -2
  زدن حدس بودن مجاز غير يا مجاز -3



زمون  
ٓ
اجراي ا

 به بايد تحصيلي پيشرفت هاي آزمون اجراي شرايط
 فكري و جسمي آسايش لحاظ هر از كه باشد اي گونه

 شرايط بر عالوه نمايد تأمين را شوندگان آزمون
 بر نيز شوندگان آزمون دروني شرايط ، فيزيكي بر نيز شوندگان آزمون دروني شرايط ، فيزيكي
 اضطراب عوامل اين مهمترين دارد تأثير آنان عملكرد

 اضطراب اندكي دهد مي نشان ها پژوهش . است زياد
 ، شود مي شونده آزمون كوشش و دقت افزايش سبب

  . دارد منفي تأثير او عملكرد بر زياد اضطراب اما



مهارتهاي سنجش مهارتهاي سنجش 
و ارزيابي و ارزيابي و ارزيابي و ارزيابي 





سوال  
 پيشرفت سنجش براي•

  چند از دانشجويان تحصيلي  چند از دانشجويان تحصيلي
 توان مي آزمون نوع

نمود؟ استفاده



انواع آزمونهاي پيشرفت تحصيلي از نظر طرح 
  :تهيه آنها 

  آزمونهاي عينيآزمونهاي عيني  آزمونهاي ذهنيآزمونهاي ذهني

محدود محدود 
پاسخ پاسخ 

كوته كوته 
پاسخ پاسخ 

گسترده گسترده 
پاسخ پاسخ 

جور جور 
كردنيكردني

  - - صحيح صحيح 
غلط غلط 

چند  چند  
گزينه اي گزينه اي 





 آزمون ترين متداول اي گزينه چند آزمون
  مختلف تواناييهاي سنجش در هم كه است عيني

 زمينه در تحصيلي پيشرفت سنجش در هم و
  مي واقع استفاده مورد تحصيلي گوناگون هاي
  لحاظ از هم اي گزينه چند هاي آزمون . شود

 كم حساسيت لحاظ از هم ، سئوالها يكنواختي كم حساسيت لحاظ از هم ، سئوالها يكنواختي
  لحاظ از هم و كوركورانه حدس قابل در

 نوع بهترين ها پاسخنامه تصحيح سهولت
  .هستند عيني آزمونهاي



اجزاي  سئوالهاي چند گزينه اي

هر سئوال چند گزينه  
اي شامل چه قسمت  
هر سئوال چند گزينه  
اي شامل چه قسمت  

هايي مي باشد؟



اجزاي  سئوالهاي چند گزينه اي

 قسمتهاي شامل اي گزينه چند سئوال هر
 : است زير اصلي

. سئوال تنه يا اصلي قسمت -1
 : است زير اصلي

. سئوال تنه يا اصلي قسمت -1
  . سئوال پاسخ يا درست گزينه -2
 انحرافي هاي گزينه -3



انواع سئوالهاي چند گزينه اي  
 برابر R ، باشد R 3 = 27 اگر : مثال . درست گزينه تنها نوع -1

  : با است
 30  :د       11  : ج          9 : ب      3 : الف

 است عبارت يادگيري گفت توان مي : مثال گزينه بهترين نوع - 2
: از

 است عبارت يادگيري گفت توان مي : مثال گزينه بهترين نوع - 2
: از

  آموزش نتيجه در تازه اطالعات كسب : الف 
 يادگيرنده بالقوه رفتار در پايدار نسبتاً تغييرات ايجاد : ب
 رفتار در مطلوب تغييرات ايجاد: ج
  يادآوري و سپردن خاطر به توانايي :د
 : منفي نوع -3

نيست درست ويروس باره در زير هاي عبارت از كداميك : مثال



سوال

  از استفاده محاسن
  گزينه چند آزمونهاي  گزينه چند آزمونهاي

 باشند؟ مي چه  اي



محاسن آزمونهاي چند گزينه اي  

  . پذيرترند انعطاف آزمونها ساير از آزمونها اين - 1
 هدفهاي از زيادي تعداد محدود زمان يك در - 2

. كرد گيري اندازه را آموزشي
 حدس امكان كمتر غلط –  صحيح آزمونهاي به نسبت - 3 حدس امكان كمتر غلط –  صحيح آزمونهاي به نسبت - 3

  . دهند مي شونده آزمون به را كوركورانه زدن
 تصحيح قابل كامل عينيت با و سادگي به پاسخها - 4

  . هستند
 منبع ، شوند تهيه خوبي به انحرافي هاي گزينه اگر - 5

 آموزان دانش مشكالت تشخيص براي مناسبي بسيار
بود خواهند



سوال 

 آزمونهاي معايب
 اي گزينه چند

 آزمونهاي معايب
 اي گزينه چند

   كدامند؟



معايب آزمونهاي چند گزينه اي  

. است دشوار بسيار آزمونها اين ساختن - 1
 حد در را اي گزينه چند سئوالهاي اغلب معلمان - 2

  . نويسند مي اهميت كم و جزئي اطالعات سنجش
. است زياد وقت صرف مستلزم - 3

  . نويسند مي اهميت كم و جزئي اطالعات سنجش
. است زياد وقت صرف مستلزم - 3
  خطر كه آموزاني دانش منفي نمره اعمال صورت در - 4

   . گيرند مي بهتري نمره آموزان دانش ساير از كنند مي
 مي ضرر ضعيف از بيشتر قوي آموزان دانش - 5

)چرا؟(كنند



قواعد تهيه سئوالهاي چند گزينه اي 

هر سئوال به روشني موضوع مورد نظر را بيان   -1
كند  

موضوع اصلي را بطور كامل  در تنه سئوال   - 2
.بنويسيد 

موضوع اصلي را بطور كامل  در تنه سئوال   - 2
.بنويسيد 

:جدول مشخصات : مثال ضعيف 
نشان مي دهد كه  ) الف

مهمترين فايده جدول مشخصات اين  : مثال بهتر 
:است كه 



قواعد تهيه سئوالهاي چند گزينه اي 

مطالب تكراري گزينه ها را در تنه سئوال قرار  -3
)يعني چه مثال بزنيد؟(. دهيد 

. هر سئوال يك موضوع مهم را اندازه بگيرد  -4
گزينه هاي يك سئوال با هم تجانس داشته  -5
. هر سئوال يك موضوع مهم را اندازه بگيرد  -4
گزينه هاي يك سئوال با هم تجانس داشته  -5

)يعني چه مثال بزنيد؟(باشد
سوال را طوري بنويسيد كه تنها يك  پاسخ  -6

) مثال ضعيف بزنيد(. قطعا بهترين پاسخ باشد



قواعد تهيه سئوالهاي چند گزينه اي 

سوال را طوري بنويسيد كه تنها يك  پاسخ  -6
)                   مثال ضعيف بزنيد(. قطعا بهترين پاسخ باشد

يك بچه مبتال به كوررنگي، كوررنگي خود را از كه 
به ارث مي برد؟

يك بچه مبتال به كوررنگي، كوررنگي خود را از كه 
به ارث مي برد؟

) مادر پدر ه) پدرمادر د) پدر ج) مادر ب) الف
نياكان دور 



 شوندگان آزمون نظر انحرافي هاي گزينه -7
  . كند جلب خود به را موضوع از اطالع بي

  خط منفي عبارات زير منفي سئوالهاي در -8
. بكشيد

 )چه يعني(باشند يكديگر از مستقل سئوالها -9 )چه يعني(باشند يكديگر از مستقل سئوالها -9

 مضاعف منفي سئوالهاي طرح از - 10
) مثال( .كنيد خودداري



 مضاعف منفي سئوالهاي طرح از -10
) مثال( .كنيد خودداري

  منفي سوال تنه هم مضاعف منفي سوالت در
ها گزينه  هم و است

: مثال : مثال

: كه گفت توان نمي انشايي سواالت مورد در

 بهترين باال طبقات ارزشيابي براي )الف
.نيستند



سوال

 و معايب خصوص در•
  هاي آزمون محاسن  هاي آزمون محاسن

  كنيد بحث تشريحي



محاسن و معايب آزمونهاي تشريحي 
 : محاسن

 آزمونهاي تهيه از تشريحي آزمونهاي تهيه -1
 . است تر آسان عيني . است تر آسان عيني

 نه سنجد مي را سؤالها به دادن پاسخ توانايي -2
 . را پاسخها انتخاب توانايي

 عيني آزمونهاي از را تري واقعي موقعيتهاي -3
  . كنند مي عرضه شوندگان آزمون به



محاسن و معايب آزمونهاي تشريحي 
 : محاسن

 است اين تشريحي آزمونهاي امتياز بزرگترين -4
  انديشه تا دارند مي وا را شوندگان آزمون كه  انديشه تا دارند مي وا را شوندگان آزمون كه

  سازمان و منسجم ، منطقي بطور را خود هاي
  را خود خالقيت كار اين در و كنند بيان يافته
  آزمونهاي عمده تفاوت است اين . دهند نشان

.عيني آزمونهاي و تشريحي



: معايب آزمون هاي تشريحي 
 درس محتواي از كوچكي نمونه آزمونها اين -1

 . گيرند مي اندازه را آموزش هدفهاي و
 آزمونها گونه اين امتحان هاي برگه تصحيح -2 آزمونها گونه اين امتحان هاي برگه تصحيح -2

 . گيرد انجام عيني طور به و دقت با تواند نمي
 آزمونها اين امتحاني هاي برگه تصحيح - 3

 . است گير وقت بسيار



سوال

 معايب از كاستن منظور به
 چه تشريحي سئواالت چه تشريحي سئواالت

  طراح براي را راهكارهايي
دهيد؟ مي پيشنهاد  سوال



قواعد تهيه سئوالهاي تشريحي به شرح زير است  

 مشخصات جدول رسم با ، سئوالها صورت نوشتن در - 1
 هدفهاي به مستقيم بطور سئوالها ، درس آن

  . شوند ربط آموزشي
 ساير با كه كنيد محدود هدفهايي گيري اندازه به - 2 ساير با كه كنيد محدود هدفهايي گيري اندازه به - 2

. نيستند گيري اندازه قابل آزمونها
 كلمات و عبارات با را تشريحي سئوالهاي صورت - 3

. بپرهيزيد گويي كلي از و بنويسيد واضح
 « ، » وقت چه « ، » كسي چي« كلمات كاربرد از - 4

     . بپرهيزيد اينها جزء و » كجا



قواعد تهيه سئوالهاي تشريحي به شرح زير است  

 استفاده جديد موقعيتي و تازه سئوالهاي از حدامكان تا -5
كنيد

 طوري انگيز بحث عقايد و موضوعات به مربوط سئوالهاي -6
  مستند شواهد تا بخواهند شونده آزمون از كه شوند طرح  مستند شواهد تا بخواهند شونده آزمون از كه شوند طرح

. كند بيان را
  ميان از سئوال چند انتخاب حق شوندگان آزمون به -7

  . ندهيد را سئوال تعدادي
  بگيريد نظر در كافي زمان ، سئوالها به دادن پاسخ براي -8

  . كنيد مشخص جداگانه بطور نيز را سئوال هر زمان و



آزمونهاي كوته   
پاسخ   

آزمونهاي كوته   
پاسخ   پاسخ   

Short - answer

پاسخ   
Short - answer



 بين وسط حد پاسخ كوته آزمونهاي 
 . است عيني و تشريحي آزمونهاي

 آزمونهاي با آزمون نوع اين شباهت
 آنها دو هر در كه است آن تشريحي

 سئوال طراح بوسيله سئوال صورت
 آنها دو هر در كه است آن تشريحي

 سئوال طراح بوسيله سئوال صورت
 آزمون را آنها جواب و شود مي تهيه

  . كند مي تهيه شونده



 اي مجموعه از پاسخ كوته آزمون
 سنجش براي غالباً كه مختصر سئوال

 مطرح پايين سطح آموزشي هدفهاي
 سئوالهاي . يابد مي تشكيل شوند مي

 شونده آزمون از پاسخ كوته آزمون
 سئوالهاي . يابد مي تشكيل شوند مي

 شونده آزمون از پاسخ كوته آزمون
 ، جمله ، عبارت ، كلمه تا خواهند مي

 يك به پاسخ در را عالمتي يا ، عدد
. بنويسند جمله يك تكميل يا سئوال



: انواع آزمونهاي كوته پاسخ 
  پرسشي نوع -1

؟ كجاست مازندران استان مركز : مثال
  كردني كامل نوع -2

  . است ............ درياچه دنيا درياچه بزرگترين : مثال  . است ............ درياچه دنيا درياچه بزرگترين : مثال
  تداعي يا تشخيصي نوع -3

 . بنويسيد را آن مركز نام ، استان هر نام از بعد : مثال
____ خوزستان

____   خراسان
____    مركزي



محاسن و معايب آزمونهاي كوته پاسخ

 : محاسن
 است آسان آنها اجراي -1
 ، اي گزينه چند عيني آزمونهاي به نسبت -2 ، اي گزينه چند عيني آزمونهاي به نسبت -2

 اطالعات كردني جور و غلط – صحيح
 مي معلمان اختيار در را بيشتري تشخيصي

 . گذارند
آنها پاسخهاي تصحيح و سؤاالت تهيه سهولت - 3



:  معايب 

  باالي هدفهاي سنجش براي آنها از توان نمي - 1
 به حداكثر آنها كاربرد و كرد استفاده يادگيري

شود مي محدود كاربستن و فهميدن هدفهاي سطح
  به يادگيرندگان تشويق سبب ، آنها زياد كاربرد -2

شود مي محدود كاربستن و فهميدن هدفهاي سطح
  به يادگيرندگان تشويق سبب ، آنها زياد كاربرد -2

 خواهد اهميت بي و جزئي اطالعات كردن حفظ
شد

  به آزمونها اين پاسخ گزاري نمره و تصحيح - 3
  . نيست عيني آزمونهاي سرعت

   



قواعد تهيه 
سؤاالت 

آزمونهاي كوته 
سؤاالت 

آزمونهاي كوته 
:  پاسخ 



 مهمي موضوع بايد سؤال هر - 1
 . شود شامل را

: مثال
 : ضعيف سوال : ضعيف سوال

 نابينا افراد تعداد 1359 سال در
  .است بوده----  ايران در



 طوري را سؤال صورت - 2
 پاسخ به كه بنويسيد
 نياز واحدي و مشخص

  . باشد داشته
 نياز واحدي و مشخص

  . باشد داشته
.بزنيد مثال ضعيف سوال يك



 به كه بنويسيد طوري را سؤال صورت - 2
  . باشد داشته نياز واحدي و مشخص پاسخ

: ضعيف سوال 
؟ چيست سنگ ذغال

 بقاياي/ناخالص كربن/اشتعال قابل ماده يك بقاياي/ناخالص كربن/اشتعال قابل ماده يك
گياهي مواد شده سخت

: مناسب سوال
 شده تشكيل شيميايي عنصر چه از سنگ ذغال

است؟



 پاسخهاي كه سؤالهايي در -3
  واحد ، هستند اعداد آنها

 كه را دقتي ميزان و مقياس
 شود رعايت بايد محاسبات در شود رعايت بايد محاسبات در

  . كنيد مشخص
.بزنيد مثال ضعيف سوال يك



 اعداد آنها پاسخهاي كه سؤالهايي در - 3
 كه را دقتي ميزان و مقياس واحد ، هستند

  . كنيد مشخص شود رعايت بايد محاسبات در
: ضعيف سوال
است؟ چقدر π عدد مقدار است؟ چقدر π عدد مقدار

3/1- 3/14- 3/141
: مناسب سوال
 است؟ چقدر اعشار رقم سه تا πعدد مقدار



 پاسخ كوته سؤاالت در -4
 و كلمات ، كردني كامل

كنيد حذف را مهم عبارات
بزنيد مثال ضعيف سوال يك

كنيد حذف را مهم عبارات
بزنيد مثال ضعيف سوال يك

  



 و كلمات ، كردني كامل پاسخ كوته سؤاالت در - 4
كنيد حذف را مهم عبارات

: ضعيف سوال
--- واشنگتن جورج آمريكا، جمهور رييس اولين

)بود(
  مي --- گليكوژن بصورت را اضافي گلوكز ، كبد  مي --- گليكوژن بصورت را اضافي گلوكز ، كبد

)دخيره(كند
مناسب سوال

  مي ذخيره ---  صورت به بدن اضافي گلوكز 
  .شود



 كامل سؤالهاي در - 5
  جاي تعداد كردني

 نكنيد منظور زياد خالي
  مثال ضعيف سوال يك

 نكنيد منظور زياد خالي
  مثال ضعيف سوال يك

بزنيد



 جاي تعداد كردني كامل سؤالهاي در -5
  نكنيد منظور زياد خالي

: ضعيف سوال
        سواالت تصحيح روش دو --- و--- 

.هستند ---- .هستند ----
: بهتر سوال

 سواالت تصحيح در معمول روش دو
هستند ---  و--- تشريحي

كلي و تحليلي



  تا را كردني كامل سؤالهاي خالي جاي - 6
 سؤال آخر قسمت در است ممكن كه آنجا
  . دهيد قرار
: ضعيف سوال

 مي گفته پاسخي به----  پاولف آزمايش در
.دهد مي زنگ صداي به حيوان كه شود

 مي گفته پاسخي به----  پاولف آزمايش در
.دهد مي زنگ صداي به حيوان كه شود
:بهتر سوال

 به حيوان كه پاسخي به پاولف آزمايش در
.شود مي گفته ---- دهد مي زنگ صداي

شرطي پاسخ



 سؤالهاي جاي به امكان حد تا -7
 پرسشي سؤالهاي از ، كردني كامل

  . كنيد استفاده
: ضعيف سوال

.است ژاپن كشور پايتخت ----- .است ژاپن كشور پايتخت -----
:بهتر سوال

؟ چيست ژاپن كشور پايتخت نام
توكيو



 كاربرد از ، كردني كامل سؤاالت در -8
 مي مشخص را جواب كه دستوري اشارات

 يا مفرد افعال، زمان(. كنيد خودداري كنند
 ) بودن جمع

: ضعيف مثال

 مي كار بخار نيروي با بخار كشتي موتور مي كار بخار نيروي با بخار كشتي موتور
.كند

 كتاب جمالت عين نقل با را سؤال صورت -9
  . ننويسيد



 رياضيات در كه پاسخ كوته سواالت : نكته
 هاي حيطه توانند مي شوند مي برده بكار

.بسنجند را كاربرد و فهم و درك
: مثال

 5 اضافه به آن دوبرابر كه است عددي چه
؟39 شود مي

 5 اضافه به آن دوبرابر كه است عددي چه
؟39 شود مي
χ 2  + 5 =  39     :ترجمه : فهم و درك

 از استفاده با معادله كردن حل : كاربرد
قبلي فرمول



غلط   – آزمونهاي صحيح 
و جور كردني
True-False

غلط   – آزمونهاي صحيح 
و جور كردني
True-FalseTrue-False

&

Matching  

True-False

&

Matching  



 آزمون و غلط –  صحيح آزمون
  با مقايسه در كردني جور

 كه اي گزينه چند آزمون
  عيني آزمون نوع ترين متداول  عيني آزمون نوع ترين متداول

 شوند مي تهيه تر آسان ، است
  دارند بيشتري كالسي كاربرد و



غلط –آزمونهاي صحيح 
  غلط – صحيح آزمون در

 در جمله يا سؤال تعدادي
 گذاشته شونده آزمون اختيار

 در جمله يا سؤال تعدادي
 گذاشته شونده آزمون اختيار

 غلط يا صحيح او و شود مي
 . كند مي تعيين را آنها بودن



غلط    –انواع سؤالهاي صحيح 
 غلط – صحيح نوع -1

 درجه 360 ضلعي چهار هر داخلي هاي زاويه مجموع : مثال
  غلط –  صحيح . است

  نه – بله نوع -2
 – بله ؟ است اروميه شهر غربي آذربايجان استان مركز : مثال – بله ؟ است اروميه شهر غربي آذربايجان استان مركز : مثال
  نه

) دارد؟ باال نوع دو با تفاوتي چه( اصالحي نوع -3
  . است 9 ، 64 عدد جذر : مثال

 قرار را 8 عدد آن بجاي و بزند خط را 9 عدد بايد آموز دانش
  . دهد

  اي خوشه نوع -4



سوال انفرادي
  اي خوشه نوع براي

 – صحيح سواالت از
بزنيد؟ مثال يك غلط

 – صحيح سواالت از
بزنيد؟ مثال يك غلط



غلط -نوع خوشه اي سواالت صحيح 

: كه است اختاللي ذهني ماندگي عقب
  كند بروز سالگي 15 از قبل :الف

غ/ص غ/ص
  باشد 70 از كمتر فرد هوشي بهره :ب

غ/ص
 مشكل سازشي رفتار 2 در حداقل :ج

غ/ص باشد داشته



غلط   – محاسن و معايب آزمونهاي صحيح 

  :محاسن 
بيان موضوعهاي درسي در قالب عبارات  -1

ساده ساده 
سادگي تهيه  -2
عيني بودن تصحيح جوابها  - 3
زيادي تعداد آنها در هر جلسه  امتحان  -4



سوال  
معايب آزمونهاي 

غلط   –صحيح 
معايب آزمونهاي 

غلط   –صحيح 
كدامند؟



معايب  
  و جزئي اطالعات سنجش براي اغلب آزمونها اين - 1

روند مي كار به اهميت كم
است زياد خيلي آنها در كورانه كور زدن حدس -2
  حفظ بر مورد بي تأكيد سبب آنها زياد كاربرد - 3  حفظ بر مورد بي تأكيد سبب آنها زياد كاربرد - 3

شود مي اهميت كم اطالعات وار طوطي
 پايين سطح هدفهاي سنجش براي بيشتر آنها -4

 اندازه را باال سطح پيچيده توانائيهاي و مفيدند
 گيرند نمي



غلط   –قواعد تهيه سئوالهاي صحيح 

 روشن و ساده ، مختصر امكان حد تا را سئوالها -1
. بنويسيد

  غلط يا درست آشكار طور به كه بريد بكار جمالتي -2
 . باشند

  غلط يا درست آشكار طور به كه بريد بكار جمالتي -2
 . باشند

 ، غالباً ، وقتها بعضي ، همه چون كلماتي كاربرد از -3
 . كنيد پرهيز قبيل اين از و هرگز

  طول و صحيح ي سئوالها طول كنيد سعي -4
. باشند اندازه هم غلط سئوالهاي



  و صحيح سئوالهاي تعداد كنيد سعي - 5
. باشد اندازه يك به تقريباً غلط

  روي از را غلط –  صحيح سئوالهاي - 6
. ننويسيد كتاب جمالت . ننويسيد كتاب جمالت

 هدف يك به سئوال هر كنيد سعي - 7
 از و باشد مربوط مهم آموزشي
  سئوال در اهميت بي مطالب گنجاندن

  . كنيد پرهيز



زمونهاي جور كردني  
ٓ
ا

زمونهاي
ٓ
 يك هر كه شوند مي تشكيل سئوال تعدادي از كردني جور  ا

نها از
ٓ
 ستون و پرسشها معرف ستون يك . است ستون دو شامل ا

زمون وظيفه . هاست پاسخ دهنده نشان ديگر
ٓ
ن شونده ا

ٓ
زمون وظيفه . هاست پاسخ دهنده نشان ديگر است ا

ٓ
ن شونده ا

ٓ
 است ا

  . كند جور  مربوط پرسشهاي با را پاسخها كه



زمونهاي
ٓ
 الگوهاي و . شوند نمي منحصر باH الگوي به فقط كردني جور  ا

 كه را اي نقشه توان مي ، مثال براي . كاربرد به توان مي نيز را ديگري 

ن در
ٓ
ن در در اند شده مشخص مشخصي حروف يا شماره با مختلفي نقاط ا
ٓ
 در اند شده مشخص مشخصي حروف يا شماره با مختلفي نقاط ا

موزان دانش اختيار
ٓ
نان از و گذاشت ا

ٓ
 هايــي شماره اين تا خواست ا

 اين از مواردي يا ها رودخانه ، ها درياچه ، شهرها نام با را حروف

  . كنند جور  قبيل



نكـته مهم  

  معمولي و بندي رده كردني جور  سئوالهاي تفاوت

 كار به بار يك از بيش توان مي را پاسخ يك بندي رده سئوالهاي در

 باشد پاسخها تعداد از بيش تواند مي پرسشها تعداد بنابرايتن و برد باشد پاسخها تعداد از بيش تواند مي پرسشها تعداد بنابرايتن و برد

 تعداد از بيش پاسخها تعداد معمولي كردني جور  سئوالهاي در اما .

  . است پرسشها



زمونهاي جور كردني 
ٓ
محاسن و معايب ا

            محاسنمحاسنمحاسنمحاسن

زمونهاي سئوالهاي - ۱
ٓ
زمون براي كردني جور  ا

ٓ
 تاريخها ، تعاريف ، اصطWحات دانش ا

   . نباشند بسيار ساده روابط به موراد ساير و ، رويدادها ،

نجا از - ۲
ٓ
نجا از - ۲ مي را انها از زيادي تعداد ، ندارد Hزم زيادي زمان سئوالها اين خواندن كه ا
ٓ
 مي را انها از زيادي تعداد ، ندارد Hزم زيادي زمان سئوالها اين خواندن كه ا

 داد قرار استفاده مورد معين زمان يك در توان

 به نيازي  و است پذير امكان سهولت و سرعت به كردني جور  سئوالهاي تصحيح - ۳

   . ندارد مشخص مصحح



زمون جور كردني 
ٓ
معايب ا

نجا از - ۱
ٓ
 زيادي دخالت وار طوطي حفظ امور  بين تداعي يادگيري  در كه ا

  معلمان و ، دارد
ً
 امور  بين حفظي روابط بر سئوالها نوع اين تهيه در غالبا

كيد
ٔ
  . كنند مي تا

 شبيه كافي اندازه به كه ، پرسشها از اي مجموعه كردن پيدا وقتها بعضي - ۲

نها براي بتوان تا باشند هم به
ٓ
 كار ، كرد پيدا همگوني پاسخهاي مجموعه ا

 . است دشواري 



قواعد تهيه سئوالهاي جور كردني  

 . كنيد انتخاب همگون يا و متناجس پاسخهاي پرسشهاو - ۱

 . كنيد انتخاب كوتاه را پاسخ و پرسش فهرست و طول - ۲

 كردن جور  و مقايسه نحوه درباره را Hزم اطWعات ، سوال راهنماي در - ۳

موزان
ٓ
ا

 كردن جور  و مقايسه نحوه درباره را Hزم اطWعات ، سوال راهنماي در - ۳

موزان دانش اختيار در پرسشها و پاسخها
ٓ
  . دهيد قرار ا

   . دهيد قرار صفحه يك در را سئوال يك پاسخهاي و پرسشها همه - ۴



 . كنيد مرتب منطقي بطور  را پاسخها فهرست امكان صورت در - ۵

 تمام نيمه جمWت كاربرد از كردني جور  ي سئوالها پرسشهاي فهرست در - ۶

   . كنيد خودداري    . كنيد خودداري 

  . كنيد مشخص حروف با را پاسخها و شماره با را پرسشها - ۷

   . كند جلوه درست سئوال يك پرسشهاي تمام براي پاسخها از هريك - ۸


