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  و استاندارد نامه ي طراحی سواالت مفهومیه شیو
  :مقدمه 

یابی به عنوان حلقه اي از زنجیره ي فعالیتهاي آموزشی معلم وتکمیل کننده سایر فعالیتهاي او همواره بخش تکمیلی وجدانشدنی از تعلیم ارزش
در این فعالیت معلم با استفاده از روشها ، فنون وابزارهاي مختلف اندازه گیري بازده دانش آموزان رادر زمینه هاي مختلف .و تربیت بوده است 

رسی و رفتاري سنجش کرده و مورد ارزیابی قرار می دهد و از این طریق میزان موفقیت خود و آنان را در دستیابی وتحقق بخشیدن به اهداف د
از آنجایی که بر طبق نظریه هاي جدید آموزشی، معلم نه تنها درپایان ترم تحصیلی بلکه در طول فرایند .آموزشی وتربیتی مشخص می نماید 

بنابراین ارزشیابی تنها به امتحانات پایانی اعم از پایان سال یا نیمسال .یادگیري باید میزان یادگیري فراگیران خود را ارزیابی نماید –یاددهی 
به عبارتی امروزه سنجش وارزشیابی نتایج یادگیري هاي . محدود نمی گردد، بلکه براي مقاصد گوناگون وبه صورتهاي مختلفی انجام می پذیرد

آموزان و ارزیابی پیشرفت تحصیلی آنان تنها به نمره دادن وگواهینامه دادن خالصه  نمی گردد،بلکه هدف اصلی واساسی آن کمک به  دانش
معلمان در جهت بهبود شیوه هاي آموزشی ، الگو ها وراهبردهاي تدریس آنان ورفع نواقص یادگیري فراگیران ودانش آموزان است ، از این رو 

ر را در مورد آموزش و پرورش فرزندانمان با توجه به نظریات جدید در حوزه یادگیري ،ارزشیابی ، پرورشی ، خالقیت بازسازي باید نگرش خود
  .و فضایی راایجاد کنیم که مدرسه به عنوان مکانی براي یادگیري، لذت بخش باشد. کنیم

  :  اهمیت وضرورت
که به منظور تغییر وتعدیل رفتار دانش آموزان با توجه به هدفهاي معین طرح ریزي  آموزش وپرورش رامی توان به صورت فرایندي تعریف کرد

 شده است ودر این فرایند نقش معلم عبارت است از فراهم ساختن شرایط وامکانات الزم به گونه اي که تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان
در گذشته امتحان فقط وسیله اي .املی همچون امتحان استفاده می شود براي سنجش ومشخص کردن این تغییرات همواره از ع.ایجاد شود

اما امروزه بر اثر پیشرفت روز افزون .وعامل مهمی براي تعیین سرنوشت آینده دانش آموزان، بشمارمی رفت . براي غربال کردن دانش آموزان بود
افته است و به عامل کشف کننده وشناساننده توانایی ها علوم وتکنولوژي ودگرگون شدن مفهوم آموزش وپرورش نقش امتحان تغییر ی

  .واستعدادهاي دانش آموزان وآماده سازي آنان براي شرکت در فعالیتهاي سازنده جوامع پویاي انسان تبدیل گشته است
ویکرد تدریس با شیوه هاي فعال در سالهاي اخیر با تغییرات اساسی در کتابهاي درسی به ویژه در مقطع متوسطه مولفان ، کتابهاي جدید را با ر

مشارکتی و گروهی تالیف نموده اند که این شیوه تدریس در آموزش مفاهیم پایه اي علوم تاثیر زیادي در ماندگاري مفاهیم وکاربردي کردن 
  .آنها دارد

ست در ابزار اندازه گیري این شیوه بنابراین بدلیل اینکه سواالت رویه اي ومحاسباتی صرف در این نوع شیوه تدریس جایگاهی ندارد الزم ا
از طرف دیگر سواالت مفهومی دانش .تدریس تجدید نظر شده و از سواالت مفهومی و استاندارد براي ارزشیابی دانش آموزان استفاده شود

هیم علوم می دهد که آموزان را در موقیعت هاي جدیدي قرار داده وبه دانش آموزش مجال بیشتري براي فکر کردن و اندیشیدن در مورد مفا
  . این یکی از اهداف اساسی در تحول بنیادین در آموزش وپرورش است

باتوجه به برنامه درسی ملی وتحوالت بنیادین آنها بر اساس روش فعال فعالیت هاي گروهی واستفاده از آموزش الکترونیکی می توان  : اهداف
  :ور به صورت زیر مشخص کرداهداف طراحی سواالت مفهومی واستاندارد رادر چندین مح

 
به دلیل تغییر در شیوه گزینش دانشجو در دانشگاهها  و حذف کنکور در سنوات آینده، بهتر است سواالت مفهومی جایگزین سواالت  -1

  .رویه اي شوند تا شناسایی استعداد ها بهتر صورت گیرد 
یادگیري و فعالیتهاي  –که با شیوه هاي نوین یاددهی  ایجاد رقابت وهماهنگی در معلمان ودبیران براي طراحی سواالت مفهومی -2

  .گروهی انطباق کامل دارد 
  .نظر به برنامه درسی ملی ، تحول بنیادین وتغییر محتواي کتب درسی تغییر نگرش و رویه در طراحی سواالت ضروري است -3
  .گرش ونحوه یادگیري استطراحی سواالت بر اساس معیارهاي مفهومی واستانداردبه یقین زمینه ساز تغییر در ن -4
 .طراحی سواالت مفهومی و استاندراد خود عاملی در جهت تقویت خالقیت و نوآوري دانش آموزان خواهد بود -5

 .بخاطر تاثیر سوابق تحصیلی در ورود دانش آموزان به دانشگاه طراحی سواالت مفهومی و استاندارد ضروري می باشد - 6

 .نهایی طراحی سواالت بر این مبنا براي کمک به دانش آموزان امري ضروري است با توجه به رویکرد مفهومی بودن سواالت -7

  
  



  تعریف سواالت مفهومی واستاندارد
روش هاي فعال ، فعالیت گروهی وآموزش :ارائه دادن یک تعریف جامع از سوال مفهومی بدون توجه به شیوه هاي نوین آموزش که عبارتند از 

به عنوان یک راهنما دانش )ورودي روش فعال(لکه معلم با طرح یک مسئله که بر گرفته از زندگی طبیعی است الکترونیکی امکان پذیر نیست ب
سپس معلم با ایجاد یک محیط تعاملی راه حل هاي مطرح )تحریک انگیزه .(آموزان را به فکر کردن در مورد مسئله طرح شده تشویق می کند

بدین ترتیب روند آموزش )وحدت شخصیت(جه بدست آمده را بین دانش آموزان باز گو می کندونتی)فازهاي متوالی (شده را مدیریت کرده 
از این رو معلم می تواند آموزش همگرا داشته باشد یعنی مفهوم ونقطه پایانی . ادامه می یابد و مفهوم مورد نظر به دانش آموزان القا می شود

ن را به نقطه مطلوب برساند یا اینکه آنها را هدایت کرده تا به دیدگاههاي متفاوتی در براي معلم مشخص بوده وبا مدیریت مناسب دانش آموزا
  .مورد مفهوم مورد نظر برسند

 بنابراین به سواالتی ، سواالت مفهومی  گفته می شود که با چالش کشاندن مفاهیم آموزش داده شده بطور فعال به دیدگاههاي متفاوتی از آن
گر سوال مفهومی باید بتواند مفهوم آموزش داده شده توسط معلم را که به صورت همگرا است را به دیدگاههاي واگرا به عبارت دی.مفهوم برسد

  .به طور کلی در سواالت مفهومی سطوح باالي حیطه شناختی مطرح است.تغییر رفتار دهد

به عبارت دیگر سواالت امتحانی نیز باید به . غییر کند انتظار می رود روند طراحی سواالت امتحانی نیز باید منطبق با رویکرد آموزشی ؛ ت
  .صورتی باشد که دانش آموز در حل آن  از تجربه شخصی که در کالس درس بدست آورده ؛استفاده کند

ادامه حل  براي ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تمایل به) راهنمایی(طبعا طراحی سواالت مفهومی و استاندارد بدون ارائه بخشی از حل آن 
  .زیرا ترغیب دانش آموز به حل رویکردهاي مورد هدف در تالیف کتب جدید آموزشی است. سوال ؛امکان ناپذیر است 
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  راهنماي سواالت مفهومی و استاندارد

  وقتی می خواهید امتحان بگیرید به چه فکر می کنید؟
  آیا این امتحان داراي روایی و پایایی است؟

  آیا این امتحان قابل اجرا است؟
  براي باال بردن روایی و پایایی امتحان چه باید کرد؟

  براي قابل اجرا شدن یک امتحان چه پیشنهادي دارید؟
  :نکات قابل توجه براي افزایش روایی امتحان

 .جدول مشخصات امتحان تهیه شود -

 .از انواع سواالت استفاده شود -

 .سواالت ، تمام سطوح یادگیري را اندازه بگیرد -

 .ا نمونه جامعی از تمام سواالت ممکن باشدنمونه سواالت م -

  :عوامل موثر در پایایی امتحان 
  :عوامل بیرونی 

 ...خصوصیات دانش آموز مانند بیماري ، اضطراب و  -

 ...گرما و سرما، محل مناسب نشستن ، سوز ، سر و صدا و: محیط فیزیکی مانند -

د اجراي آن مثال ایـن کـه چقـدر زمـان دارنـد ، چگونـه اجـرا کننـد،         به صورت مناسب اجرا شود در زمان مناسب در مور: نحوه اجرا  -
 .پاسخنامه دارد یا خیر و راهنمایی الزم داده شود و در زمان خستگی دانش آموزان اجرا نشود

  :عوامل درونی
ندارند تفاوت قائـل   وقتی سواالت خیلی سخت ویا خیلی آسان باشند بین افرادي که یاد دارند و افرادي که یاد: آسان و دشواري سوال -

 .نمی شود

هر چه تعداد سواالت بیشتر باشد پایایی امتحان بیشتر است و محتواي بیشتري را اندازه می گیرد به شرطی که آنقدر : تعداد سواالت  -
 .زیاد نباشد که دانش آموزان به دلیل خستگی به بعضی از سواالت پاسخ ندهند

  :ل زیر را طی کنیم براي تهیه جدول مشخصات امتحان باید مراح
 .فهرست کردن تمام اهداف رفتاري -1

 .قرار دادن محتواي درسی در مقابل اهداف رفتاري -2

 .مشخص کردن سطوح یادگیري هر یک از  اهداف رفتاري -3

  :مانند جدول زیر 
  نوع سوال  سطح یادگیري  محتوا  اهداف رفتاري  ردیف
  
  
1  

  

  :دانش اموزان در پایان این درس باید بتوانند 
  

  .عیت هاي جغرافیایی را روي نقشه نشان دهدجم

  
  

  جهت یابی
  

  
  

  درك و فهم
  

  
  

  کوتاه پاسخ

    کاربرد  جهت یابی  .شمال و جنوب و شرق و غرب مدرسه را مشخص کند  2
  :انواع سواالت 

 کوتاه پاسخ -2) گسترده پاسخ ، محدود پاسخ (انشایی -1) : ذهنی(تولید پاسخ

تنها گزینه درست ، بهترین گزینـه  :(چندگزینه اي  -2) نه ، اصالحی ، خوشه اي –غلط ، بله  –صحیح (غلطصحیح و  -1): عینی(گزینش پاسخ 
  ).ساده، نقشه اي ،رده بندي( جورکردنی)، گزینه منفی
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  ):ذهنی(سواالت تولید پاسخ 

ــی مصــحح در       ــاثیر ذهن ــد وبخــاطر ت ــی کن ــد م ــوال را تولی ــودش پاســخ س ــوز خ ــش آم ــوع ســواالت دان ــن ن ــی  در ای ــذاري ، ذهن   نمــره گ
  .می گوییم

  :انواع سواالت تولید پاسخ
از (سواالت بسیار مفهومی هستند که سطوح باالي یادگیري مثال کاربرد،تحلیل ،ترکیب و ارزشـیابی را انـدازه مـی گیرنـد      : تشریحی  -1

 ).این سواالت باید به صورت محدود استفاده گردد

  مثال
  را توضیح دهید؟ نقش پرفشار سیبري بر آب و هواي ایران -1
  کشت گذرا یا نوبتی را توضیح دهیذ؟ -2

سواالت گسترده پاسخ از نظر مقدار نوشتن محدودیتی ندارنـد امـا در سـواالت محـدود پاسـخ از نظـر مقـدار و زمـان محـدودیت دارنـد و ایـن            
خـط  4را در زنـدگی خـود در   نقـش ناهمواریهـا   : مثـال  .محدودیت مربوط به حجم مطلب و زمان پاسخگویی است نه بخـش خاصـی از مطلـب   

  بنویسید؟
  :  مزایا

 .تهیه آن آسان است -1

 .سطوح باالي یادگیري را می سنجد -2

 .این نوع سواالت بهترین نوع سواالت در سنجش پروراندن جواب هستند -3

 .در نحوه مطالعه دانش آموزان تاثیر مثبت دارد -4

  :گره گاه ها
 .نمونه کوچکی از محتوا را می سنجد -1

 .ر وقت است و با دقت و به طور عینی انجام می گیردتصحیح آنها بسیا -2

  :قواعد تهیه سواالت تشریحی
 .با رسم جدول مشخصات امتحان آن درس ، دقت نمائید تا سوالها به طور مستقیم با اهداف آموزشی مرتبط باشد -1

 .ه گیري نیستندسوالهاي انشایی را براي اهدافی محدود کنید که با سایر انواع آزمونها به خوبی قابل انداز -2

 .صورت سوالها را با عبارات و کلمات روشن و واضح بنویسید -3

 .تا حد امکان از سوالهاي تازه و موقعیتهاي جدید استفاده کنید -4

 .به آزمون شوندگان حق انتخاب چند سوال از میان تعداد سوال را ندهید -5

 .ش تعیین کنید و آنها رابه اطالع آزمون شوندگان برسانیدعواملی را که در ارزشیابی آزمونهاي تشریحی دخالت خواهید داد از پی - 6

  :قواعد تصحیح 
برخالف آزمونهاي عینی در آزمونهاي تشریحی بخش اعظم اندازه گیري توانایی مورد سنجش به شخصی که پاسخ سـوال را مـی خوانـد و نمـره     

مقدار زیاد به نحوه ي تصحیح برگه هاي امتحانی و دقـت عمـل   بنابراین دقت در روش اندازه گیري آزمونهاي تشریحی به .می دهد وابسته است
  .مصححان وابسته است

  :نکات پیشنهادي براي کیفیت نمره گذاري آزمونهاي تشریحی
 .پاسخ سوالهارا تنها بر اساس هدفی که در سوال گنجانیده شده است تصحیح کنید -1

 .از دخالت عوامل نامربوط جلوگیري کنیدبا نوشتن یک پاسخ نمونه یا الگو براي هر سوال به عنوان کلید  -2

 .پاسخ را سوال به سوال تصحیح کنید نه ورقه به ورقه -3

 .هنگام تصحیح اوراق از شناسایی نام صاحبان انها خودداري کنید -4

 .بر روي برگه هاي آزمون اشتباهات دانش آموزان را تصحیح و اظهار نظر خود را بنویسید -5
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  :ه پاسخ ازمونهاي کوتآ
. زمونها از مجموعه اي از سوالهاي مختصرکه غالبا براي سنجش اهداف اموزشـی سـطح پـایین طـرح مـی گـردد، تشـکیل شـده اسـت         این نوع آ

 سوالهاي آزمون کوتاه پاسخ از آزمون شونده می خواهد تا کلمه ، عبارت، جمله ، عدد یا عالمتی را در پاسخ به یک سوال یا تکمیـل یـک جملـه   
  .بنویسد

  :وته پاسخ عبارتند از انواع آزمونهاي ک
 مثال ؛ واحد را تعریف کنید؟: پرسشی  -1

 .می باشد............مرتفع ترین قله .   می باشد..................مثال ؛  بزرگترین دریاچه دنیا : کامل کردنی -2

 )         (خراسان شمالی(              ) خوزستان. مثال ؛  بعد از نام هر استان مرکز آن را بنویسید: تداعی  -3

  :  مزایا
 .اجراي آنها آسان است -1

 .نسبت به آزمون هاي عینی ، تقلب را کاهش می دهد و اطالعات تشخیصی بیشتري را در اختیار معلمان می گذارد -2

 .حدس زدن کورکورانه وجود ندارد  -3

  : گره گاه ها
 .براي سنجش اهداف سطح پایین مناسب هستند -1

 .مونها به دقت و سرعت آزمونهاي عینی نیست تصحیح و نمره گذاري پاسخهاي این آز -2

  :ه پاسخاقواعد تهیه سواالت کوت
 .براي آزمون خود جدول مشخصات امتحان تهیه کنید -1

 .هر سوال باید موضوع مهمی را شامل شود -2

 .صورت سوال را به صورت کامال روشن بنویسید به گونه اي که به پاسخ مشخص و معینی نیاز داشته باشد -3

 .که پاسخهاي آنها اعداد هستند واحد مقیاس و میزان دقتی را که در محاسبات باید دقت شود ، مشخص کنید در سوالهایی -4

 .سوال را از روي مطالب عینا نقل نکنید -5

 .در سوالهاي کوتاه پاسخ ، کامل کردنی تنها عبارات  و کلمات مهم را حذف کنید - 6

 .نیددر سوالهاي کامل کردنی تعداد زیاد جاي خالی منظور نک -7

 .جاي خالی سوالهاي کامل کردنی را تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی قرار دهید -8

 .تا حد امکان به جاي سواالت کامل کردنی از سوالهاي برشی استفاده کنید -9

 .در سوالهاي کامل کردنی از کاربرد اشارات دستوري و موارد دیگري که جواب سوال را مشخص می کند خودداري کنید -10

  :تهیه سواالت عددي قواعد
 .تا حد امکان از اعداد ساده استفاده کنید -1

 .تا حد امکان مسائلی را مطرح کنید که داراي جواب هستند -2

 .میزان دقت مورد انتظار را تعیین کنید -3

 .اگر الزم است آزمون شوندگان در پاسخ خود واحد اندازه گیري را نشان دهند این مطلب را به اطالع آنان برسانید -4

 .صورت امکان مسائل پیچیده و چند مرحله اي به تعداد مسئله یک مرحله اي و ساده تقسیم کنیددر  -5

 .تا آنجا که امکان دارد مسائل عددي را به زبان ساده و به طور مختصر بیان کنید - 6

  :آزمونهاي عینی 
ی شوند و آزمون شوندگان درباره جوابهاي داده شـده ،  آزمونهایی هستند که در انها هم سوال و هم جواب در اختیار آزمون شوندگان قرار داده م

  غلـط ، جـورکردنی و چنـد گزینـه اي تشـکیل       –این آزمونها از سه دسـته اصـلی صـحیح    . تصمیمهایی می گیرند یا اعمالی را انجام می دهند 
  .می شوند
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  .ریحی و کوتاه پاسخ استفاده کنداگر معلم بخواهد توانایی بازخوانی دانش آموزان را بسنجد حتما باید از آزمونهاي تش
  :غلط  –آزمونهاي صحیح 

  .در این نوع آزمونها تعدادي سوال یا جمله در اختیار آزمون شوندگان گذاشته می شود و او صحیح یا غلط بودن آنها را تعیین می کند
  :غلط  –انواع صحیح 

یک معادله در اختیار ازمون شونده گذاشته مـی شـود    در این نوع سوال یک جمله خبري،یک محاسبه عددي،یا :غلط  –نوع صحیح  -1
 .و از او خواسته می شود درستی یا نادرستی آن را تشخیص دهد

  صحیح      غلط.     به اقدامات انسانی که منجر به کاهش بیابان می شود، بیابان زدایی می گویند: مثال 
 .شونده گذاشته می شود و او باید جواب بله یا نه را مشخص کند در این نوع سوال یک جمله پرسشی در اختیار آزمون :نه  –بله  -2

  آیا ایران در نوار بیابانی جهان واقع شده است؟       بله        نه: مثال
 :اصالحی  نوع -3

زنـد  در این نوع سوال به آزمون شونده جمله اي داده می شود که در آن غلطی وجود دارد و او باید غلط را تشخیص دهد، آن را خط ب
جمالت زیر را بخوانید و ابتدا صحیح یا غلط بودن آن را مشـخص کنیـد و در صـورت غلـط بـودن آن را      : مثال . و درستش را بنویسد

  .اصالح نمایید
 .شغل مردم شمال غربی زاگرس زراعت است -

 .جلگه میاندوآب در ناحیه خزري واقع شده است -

 .جلگه گیالن توسط رودخانه سفیدرود شکل گرفته است -

در این نوع سوال تنه سوال به صورت یک جمله ناتمام نوشته می شود و به دنبال ان تعدادي جواب قرار می گیـرد    :نوع خوشه اي  -4
 . که دراین سواالت هریک از جوابهاي پیشنهادي باید به عنوان صحیح یا غلط مورد قضاوت قرار گیرد

  : مثال 
  : لوزي چهارضلعی است که -

 ص       غ                          . وي است اضالع آنها با هم مسا -1

 ص       غ                          . زوایاي آنها با هم مساوي است  -2

 ص       غ                            . قطرهاي آنها باهم برابر است  -3

 غ     ص                               .   قطرهاي آن بر هم عمودند -4

 غ ص                     . یگر ا نصف می کنند قطرهاي آن همد -5

 :در شکل گیري بیابان هاي ایران  -

 ص        غ.                   پرفشار جنب حاره اي نقش دارد -1

 ص        غ.                    ی نقش داردجریانات سرد ساحل -2

 ص        غ.                         موانع کوهستانی نقش دارد -3

 ص        غ.                          اي موسمی نقش داردباده -4

  :  زایام
 .زیادي تعداد آنها در جلسه امتحان -3.                عینی بودن تصحیح جوابها  -2.             سادگی تهیه -1

  : گره گاه ها
 .این آزمونها اغلب براي سنجش اطالعات جزئی و کم اهمیت به کار می روند -1

 . ورکورانه در آنها خیلی زیاد استحدس زدن ک -2

 .کاربرد زیاد آنها سبب تاکید بی مورد بر حفظ طوطی وار اطالعات کم اهمیت می شود -3

 .انها بیشتر براي سنجش اهداف سطح پایین مفیدتر و توانایی پیچیده سطح باال را اندازه نمی گیرد -4
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  :قواعد تهیه 
 .ویسیدسوالها را تا حد امکان ساده ،مختصر و واضح بن -1

 .جمله هایی به کار ببرید که درست یا غلط بودن آنها براي کسانی که موضوع سوال را یاد گرفته اند اشکار باشد -2

 .از کاربرد کلماتی چون همه، بعضی وقتها، غالبا،هرگز،و از این قبیل پرهیز کنید -3

 .سعی کنید طول سوالهاي صحیح و سوالهاي غلط هم اندازه باشند -4

 .غلط را از روي جمله کتاب ننویسید –سوالهاي صحیح  -5

 .سعی کنید هر سوال به یک هدف آموزشی مهم مربوط باشد و از گنجانیدن مطالب کم اهمیت در سوال بپرهیزید - 6

  :آزمونهاي جور کردنی
وظیفـه   .از تعدادي سوال تشکیل می شوند که هر یک از آنها شامل دو ستون است یک ستون معرف پرسشها و یک سـتون معـرف پاسخهاسـت   

  .آزمون شونده آن است که پاسخها را با پرسشهاي مربوط جور کند
  :انواع سواالت جور کردنی

 رده بندي -3نقشه اي     -2معمولی  -1

در نوع سوالهاي جورکردنی معمولی در یک ستون سوالها و در ستون دیگر پاسخها قرار دارند و آزمون شونده باید پرسش و پاسـخها را   -1
 .نکته در این نوع سوال این است که باید تعداد پاسخها بیشتر از تعداد سواالت باشد مهمترین. جور کند

  .هر یک از قله هاي زیر مربوط به کدام رشته کوه می باشد، نام آن را جلوي رشته کوه بنویسید: مثال 
  پدیده                                            مکان

  البرز –الف               (     )     علم کوه            -1
  زاگرس -ب(     )                    زردکوه             -2
  آالداغ –پ (     )                    شاجهان           -3
  کپه داغ -ج(     )                     اورست            -4

  هیمالیا -د                                                      
نوع سواالت جورکردنی، نقشه ي نقاط مختلفی با شماره یا حروف مشخص شده اند که در اختیار دانش آموزان گذاشته می شود و  در -2

از آنان خواسته می شود تا این شماره ها یا حروف را با نام شهرها، دریاچه ها و رودخانه ها یا مواردي از این قبیل جور کننـد یـا مـی    
ا که در آن قسمتهاي مختلف دستگاه شماره گذاري شده اند به دانش آمـوزان داد و از آنـان خواسـت تـا نـام      توان یک دستگاه برقی ر

 .قسمتهاي مختلف دستگاه را با شماره هاي داخل شکل ارتباط دهند

 
  )    ( المپ: الف
  (    )    پیل: ب
  )   (    کلید: ج
  (    )   سیم: د
 

از دانـش  ...)مثال قسمتهاي جمله،انواع جـانوران،دوره هـاي تـاریخی،انواع گیاهـان و    (نوع سوالها یک طرح رده بندي  در این:رده بندي  -3
  پدیده هاي زیر مربوط به کدام قاره می باشند؟: مثال    .آموزان خواسته می شود تا طبق طرح، رده بندي کنند

  آسیا –الف                  )     (         جنگلهاي آمازون
  آفریقا –ب               (     )               قله کلیمانجارو

  اروپا -ج                  )   (          رشته کوه هیمالیا
  استرالیا –د                  (     )            رشته کوه آلپ

  آمریکا –ه                  (     )                   رور راین
  (     )                  رود سند

  )    (      رشته کوه هندوکش
  (     )    سی سی پیمی رود 

١ 

٢ 

٣ 

٤ 
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  :  مزایا
ــیار           ــاده بس ــط س ــه رواب ــوط ب ــوارد مرب ــایر م ــدادها و س ــا ، روی ــاریف، تاریخه ــطالحات، تع ــش اص ــون دان ــراي آزم ــورکردنی ب ــواالت ج   س

ــد ــات  . مناســب ان ــه کلم ــه ب ــایی ک ــراي ســنجش یادگیریه ــین ب ــه کســی"همچن ــزي"، "چ ــه چی ــانی "، "چ ــه زم ــی"و  "چ   مشــخص  "ک
  .می شوند مفیدند

  :فواید و کاربرد سواالت آزمونهاي جورکردنی 
 .نمونه نسبتا بزرگی از محتواي درسی و اهداف آموزشی را فراهم می اورد -1

 .تصحیح آنها با عینیت و سهولت امکان پذیر است -2

 .توانایی تشخیص بین امور را به خوبی می سنجد -3

  : ها گاه گره
 .باعث حفظ طوطی وار می شود  -1

 .پیدا کردن مجموعه اي از پرسشها که به اندازه کافی شبیه هم باشند کاري دشوار است -2

  :قواعد تهیه 
 .پرسش و پاسخهاي متجانس و همگون انتخاب کنید -1

 .یدطول فهرست هاي پرسش و پاسخ را کوتاه انتخاب کنید و مطالب کمتري را در هریک از پاسخها قرار ده -2

 .در راهنماي سوال اطالعات الزم را درباره نحوه مقایسه و جورکردن پرسش و پاسخها در اختیار  دانش آموزان قرار دهید -3

 همه پرسش و پاسخهاي یک سوال را در یک صفحه قرار دهید -4

 .در صورت امکان فهرست پاسخها را بطور منطقی مرتب کنید -5

 .رد جمالت نیمه تمام خودداري کنیددر فهرست پرسشهاي سواالت جورکردنی از کارب - 6

 .پرسشها را با شماره و پاسخها با حروف مشخص کنید -7

 .هریک از پاسخها باید براي تمام پرسشهاي یک سوال درست جلوه کند -8

 .از نوشتن سوالهایی که پرسشها و پاسخهاي آنها کامال با هم جور می شوند پرهیز کنید -9

  :آزمونهاي چندگزینه اي 
و آزمون شونده از میـان گزینـه هـاي    . تشکیل می شود) پاسخ(وال است که هریک از آنها از یک قسمت اصلی و تعدادي گزینهشامل تعدادي س

  .را انتخاب می کند) پاسخ سوال(پیشنهادي گزینه صحیح 
  :انواع سواالت چند گزینه اي 

 گزینه منفی -3بهترین گزینه    -2تنها گزینه درست    -1

نوع سوال ساده ترین نوع سواالت چند گزینه اي است در این نوع سواالت تنها یکی از گزینه ها درست اسـت   این: تنها گزینه درست  -1
 .و بقیه گزینه ها کامال غلط هستند

  کدامیک بزرگترین دریاچه جهان است؟: مثال 
  می شی گان -بایکال                 د -ویکتوریا          ج -خزر       ب -الف

 .در این نوع سوال همه گزینه ها درست هستند اما یکی از انها از همه درست تر یا بهتر است: زینه نوع بهترین گ -2

  .اقشار عشایر متکی بر کدام مورد می باشد: مثال 
 صنایع تبدیلی -صنایع دستی         د -دامداري        ج -زراعت   ب –الف 

 .ی بیان می شود و همه گزینه ها به جز یکی از آنها درست هستند در این نوع سوال تنه سوال به صورت منف: گزینه منفی  -3

  کدامیک از پدیده هاي زیر در ایران واقع نشده است؟: مثال 
  هندوکش -مسجدسلیمان        د -البرز        ج -زاگرس     ب –الف 
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  :  زایام
وه بر دانش ،توانایی استدالل، قضاوت و بسیاري از بازده هـاي  انها عال. این نوع آزمونها نسبت به سایر آزمونهاي عینی انعطاف پذیرترند -1

 .مهم دیگر یادگیري را می سنجد

با استفاده از سواالت چندگزینه اي می توان در یک زمان محدود تعداد زیادي از اهداف آموزشی و بخـش مهمـی از محتـواي درس را     -2
 .اندازه گیري کرد

 .حدس زدن کورکورانه به ازمون شونده می دهدغلط کمتر امکان  –نسبت به آزمونهاي صحیح  -3

 .پاسخها به سادگی و با عینیت کامل قابل تصحیح هستند -4

اگر گزینه هاي انحرافی این آزمونها با توجه به اشتباهات و کج فهمی هاي متداول دانش اموزان تهیه شوند منبع بسیار مناسبی بـراي   -5
 .تشخیص مشکالت دانش آموزان خواهد بود

  : اگره گاه ه
 .ساختن این نوع آزمونها بسیار دشوار است -1

 .زمانی که به پاسخهاي غلط نمره منفی داده می شود دانش آموزانی که خطر می کنند از سایر دانش اموزان نمره بهتر می گیرند -2

در سـواالت،  ) معمولیغیر(دانش آموزان قوي بیش از دانش اموزان معمولی قادر به پیداکردن اشکاالت،پیچیدگی ها،و نظرگاههاي واگرا -3
اما از انجا که تنها یک پاسخ صحیح در سوال وجود دارد بابت این تیز بینی خود نه تنها تشویق نمی شود بلکه با دادن جـوابی  . هستند

 .که مورد نظر طراح سوال نیست ممکن است تنبیه شود

  :قواعد تهیه 
 .دهرسوال باید یک موضوع مهم با یک هدف آموزشی را اندازه بگیر -1

 .بیشتر از یک مسئله یا یک مطلب را در هر سوال قرار ندهید -2

 .سواالت را کامال روشن و واضح بنویسید -3

 .از تکرار مطالب در گزینه ها خودداري کنید -4

 .مطالب اصلی سوال را به طور کامل در تنه سوال بنویسید -5

 .همه گزینه هاي یک سوال باید متجانس و به موضوع واحدي مربوط باشند - 6

 .را طوري بنویسید که پاسخ درست تنها پاسخ درست یا قطعا درست ترین پاسخ باشد سوال -7

 .براي اندازه گیري فرایندهاي پیچیده ذهنی از موقعیتهاي تازه استفاده کنید -8

 .گزینه هاي انحرافی را طوري بنویسید که توجه آزمون شوندگان بی اطالع از موضوع سوال را به خود جلب کنند -9

 .سوال را طوري بنویسید که از نظر دستوري و جمله بندي به طور درست مکمل متن سوال باشند گزینه هاي هر -10

 .از به کاربردن اشاره هاي دستوري نامربوط و غیره خودداري کنید -11

 .از نوشتن سواالتی که در آنها در متن سوال منفی و گزینه ها منفی هستند احتراز کنید -12

 .ایی مانند ، همه آنچه در باال گفته شد ،تمامی موراد فوق و یا هیچکدام و غیره خودداري کنیدتا حد امکان از به کاربردن عبارته -13

 .در سواالت منفی کلمات منفی را برجسته کنید -14

 .سواالت را مستقل از یکدیگر بنویسید -15

 .از طرح سواالت گمراه کننده بپرهیزید -16

 .طول گزینه درست را در سواالت مختلف  تغییر دهید -17

 .ه هاي درست را در میان گزینه هاي انحرافی به طور تصادفی انتخاب کنیدمحل گزین -18

 .گزینه در نظر بگیرید5تا3براي هر سوال بین  -19

  :  اهداف آموزشی
اهداف آموزشی بسیار متنوع هستند و براي سهولت مطالعه ، آنها را به گونه هاي مختلف طبقه بنـدي کـرده انـد کـه معروفتـرین طبقـه بنـدي        

شی به وسیله گروهی از متخصصان آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه شده و به نام بنجامین بلوم که سرپرستی این گروه را اهداف اموز
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حرکتـی تقسـیم    –اهداف آموزشی ابتدا به سه هدف کلی با نامهاي حوزه شناختی، حوزه عاطفی، حوزه روانی .برعهده داشته معروف گشته است
  .بندي شده اند

از آنجا که هدف ما تهیه سواالت مفهومی و استاندارد است از این رو ما به حوزه شـناختی  .زه داراي طبقه بندي مخصوص به خود است و هر حو
  .می پردازیم

  : حوزه ي شناختی 
وزه مهمترین زمینه ي این ح. هدفهایی را شامل می شود که با یادآوري یا بازشناسی ، دانش و رشد توانائیها و مهارتهاي ذهنی سر و کار دارد 

آزمونهاي مورد نیاز براي سنجش هدفهاي این حوزه غالبا به صورت کتبی تهیه . کار برنامه ریزان درسی و جریان ارزشیابی را تشکیل می دهد 
  . و اجرا می شوند 

  . حوزه شناختی به دو بخش اصلی دانش و توانائیها و مهارتهاي ذهنی تقسیم شده است 
به تعریف بلوم ، شامل یادآوري امور جزئی و کلی ، یادآوري روشها و فرایندها ، یادآوري الگوها ، ساخت ها و موقعیت ها  بنا: دانش  - الف

براي مقاصد اندازه گیري ، وضعیت یادآوري تقریبا همان بخاطر آوردن مطالب مناسب است هر چند که در یادآوري ممکن است . است 
  . با این حال ایجاد تغییر بخش کوچکی از عمل یادآوري را شامل می شود . شوند  مطالب اندکی دستخوش تغییر واقع

  ) : فرادانش ( توانائیها و مهارتهاي ذهنی  -ب
  ) فهمیدن ، کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی ( فعالیت ها و مهارتهاي ذهنی از پنج طبقه تشکیل شده اند 

  اصطالحات                  
  

  واقعیتهاي مشخص                   دانش امورجزیی               
    

  دانش روالها وتوالیها                                               نشدا                                         
  دانش طبقه بندیها وطبقات                                                                                                       

  دانش مالکهادانش راهها و                         
  وسایل برخورد           دانش روشها یا روش شناسی            
  باامورجزیی               

  دانش اصلها وتعمیم ها                                                                                                        
  و انتزاعیدانش امور کلی                                                                

  دانش نظریه ها وساخته                                       طبقه بندي
  ترجمه                                                                                   
  تفسیر                        فهمیدن                                      

  برون یابی                                                                        
        کاربرد یا کاربستن                                               

  
  تحلیل روابط            تحلیل  

  تحلیل روابط                                                                         
   تحلیل عناصر            

 ه فردتولید یک اثر بی همتا یا منحصر ب                         ترکیب                                            
    

  تولید یک نقشه یامجموعه اقدامات پیشنهادي                                                                        
  استنتاج مجموعه اي از روابط انتزاعی  ارزشیابی                                      

  داوري بر اساس شواهد درونی     
  داوري بر اساس مالکهاي بیرونی              
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  حیطه دانش
 :  دانش امور جزئی  -الف

 بیان معنی لغات تازه درس –تعریف اصطالحات علمی وفنی : دانش اصطالحات  -  1
  بیان خواص فیزیکی -گفتن وقایع مهم تاریخی مربوط به کشور: دانش واقعیتهاي مشخص  -2  

              »مخروط افکنه  -بیابان         ب -الف: یف کنید اصطالحات زیر را تعر« : مثال

  :دانش راهها و وسائل برخورداري با امور جزئی  -ب
 بیان قواعد وقوانین   - توضیح قواعد: دانش امور قراردادي -1

  بیان تاثیرعوامل بریک عامل –توضیح تاثیرات یک عامل برروابط پدیده ها : دانش روالها وتوالیها  -2
  بیان اشکال مختلف یک پدیده –گفتن نقش وهدف یک رشته علمی :ه بندي ها وطبقات دانش طبق -3
  بیان مالکهاي طبقه بندي علوم - بیان مالکها مورد استفاده درتعیین ارزش یک مورد خاص: دانش مالکها  -4
انشمندان براي پاسخ به سوالهاي بیان روشهاي مورد استفاده د -نام بردن روشهاي مناسب بررسی مسائل: دانش روشها یا روش شناسی - 5 

  .که درباره یک موضوع خاص 
    : دانش امور کلی وانتزاعی یک رشته - ج
  بیان قوانین علمی یک موضوع –بیان اصول مهم در یک موضوع : دانش اصلها وتعمیم ها - 1  
  وع خاصتوضیح نظریه هاي مهم از یک موض -بیان اصول ونظریه ها درس: دانش نظریه ها وساختها - 2 

 حیطه فهمیدن

مرحله باالتر از دانش است زیرادردانش . فهمیدن یعنی درك مطالب که فرد از آن طریق درمی یابد که هدف اصلی مطلب مورد نظر چیست 
حفظ ؛ از فراگیرخواسته می شود مطالبی راکه آموخته بدون دخل وتصرف زیاد درآن به یاد آورد ، اما در این طبقه ، یادگیرنده عالوه بر 

  . مطالب را باید بفهمد 
  » . تفاوت جغرافیاي سیاسی وعلم سیاست را باذکر نمونه شرح دهید« : مثال

  : این طبقه شامل سه خرده طبقه می شود
 : ترجمه  -

از یک انتقال معنی از شکلی به شکل دیگر، ترجمه از یک سطح انتزاعی به سطحی دیگر، بیان یک مطلب پیچیده به زبان ساده ، ترجمه 
نمادي به شکل دیگر ، توانایی خواندن عالئم مخصوص یک علم ، ترجمه از یک شکل کالمی به شکل دیگر، برگردان مطلب از زبان خارجی 

 .به فارسی 

 : تفسیر -

دیشه اصلی یک اثر یا توضیح مطالب از طریق معنی کردن با دادن مثالها یا خالصه آنها ، توانایی تفسیر انواع داده ها ، توانایی درك وبیان ان
. یک مطلب بطور خالصه   

» : نمودارهاي مربوط به رابطه ي حرارت و ارتفاع در شرایط عادي و وارونگی دما را تفسیر کنید « : مثال  
 : برون یابی  -

است که شامل پر کردن بسط دادن اطالعات وتعمیم نتایج یک تحقیق یا نمونه اي ازیک گروه به کل گروه ،شق دیگربرون یابی ، درون یابی 
. مثل توانایی تشخیص عواملی که نتایج نادرست دارند . فواصل موجود در یک رشته اطالعات است   

حیطه کاربستن       
عبارت است از توانایی کاربرد اصول علمی فرضیه ها ، قضایا ودیگر مفاهیم انتزاعی در وضعیت مناسب ، » بکار بستن « یادگیري در سطح 

در موقعیتهاي ) اندیشه هاي کلی، قواعد اجرایی، روشهاي کلی(یعنی استفاده از مطالب انتزاعی . ه هیچ گونه راه حلی ارائه شود بدون اینک
همچنین توانایی استفاده از اصول و قوانین علمی و استفاده از محاسبات ریاضی در موقعیتهاي عملی زندگی این حیطه فراتر . عینی وعملی 

  از فهمیدن است  
  .این حیطه فراتر از فهمیدن است 

    ١       ».طول واقعی این جاده را روي زمین محاسبه کنید. است  cm3طول جاده اي در نقشه اي با مقیاس                     برابر با  « : مثال
     

٥٠٠٠٠٠ 
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  حیطه تحلیل
ب اندیشه ها به صورتی روشن داده شود شکستن یک موضوع ومطلب به اجزاءیا عنا صر تشکیل دهنده ي آن به گونه اي که سلسله مرات      

  . وروابط میان اندیشه هاي بیان نشده مشخص گردد
  »: ارتباط بین فرسایش خاك در ایران را با میزان مهاجرت روستائیان به شهر تحلیل نمایید « : مثال 

  :این طبقه از سه خرده طبقه زیر تشکیل می شود 
  :تحلیل عناصر  -1

  اقعیتها از فرضیه ها ، توانایی تشخیص فرضهاي بیان نشده در یک مطلب خواندنیتوانایی تشخیص و       
 : تحلیل روابط -2

                                   توانایی تشخیص روابط علت ومعلول از سایر روابط ، توانایی تشخیص بیانات مربوط از بیانات نامربوط دریک بحث                                
  :تحلیل روابط سازما نی  -3

  توانایی تشخیص نقطه نظرها یا تعصب هاي نویسنده در بیان یک واقعه تاریخی ، توانایی تشخیص فنون مورد استفاده در مطالب ترغیبی       
  حیطه ترکیب  

ترکیب .  دین شکل وجود نداشته است کنار هم گذاشتن عناصر وبخشها براي ایجاد یک کل یکپارچه وتولید طرح یا ساختی که قبال ب    
  .همان فعالیتی است که به آفرینندگی یا خالقیت معروف است 

  »بررسی کنید چگونه میتوان با توسعه گردشگري، به توسعه اقتصادي در کشور دست یافت؟« : مثال
 :تولید یک اثر بی همتا یا منحصر به فرد   -1
  ن تجارب شخصی به طور موثرتوانایی نوشتن مقاله واثر ، توانایی بیا 
 :تولید یک نقشه یا یک مجموعه اقدامات پیشنهادي  -2

  توانایی پیشنهادها وطرق جدید در یک موضوع خاص ، توانایی ابداع طرح هاي جدید براي یک مشکل یا موضوع خاص   
 : استنتاج مجموعه اي از روابط انتزاعی  -3
  دي، توانایی انجام اکتشافات ، اصول و قوانین علمیتوانایی تدوین یک نظریه جدید علمی کاربر 

  حیطه ارزشیابی 
  . داوري درباره ي ارزش مطالب وموضوعات براي مقاصد معین      

  ». عوامل موثر در بروز سیالب حوضه آبخیز اترك را مورد ارزیابی قرار دهید « : مثال
  :این طبقه از دو خرده طبقه زیرتشکیل شده 

 براي قضاوت درباره یک اثر» بر حسب معیارهاي درونی « توانایی کاربرد مالکهاي داده شده : اهد درونی داوري براساس شو )1
 توانایی نشان دادن اشتباهات منطقی یک بحث )2

پس از تهیه جدول دو بعدي تصمیم می گیرید که چند سوال از چه نوعی براي امتحان خوب است تا همه محتوا از سـطح و نظـر عمـق مطلـب     
با توجه به توان دانش آموزان و زمان امتحان پس از این تصمیم گیري سواالت را طوري انتخاب کنید تـا هـیچ هـدفی    . سنجش قرار گیرد مورد

  .دور از نظر شما پنهان نماند و از بعضی از اهداف و محتواها زیادتر از اندازه سوال طرح نگردد
رد سنجش قرار گیرد و البته باید توجه داشته باشیم که تعـداد سـوالهایی کـه سـطح     سواالت را طوري طرح می کنیم تا همه حیطه شناختی مو

  .دانش و درك و فهم را می سنجد بیش از بقیه سطوح می باشد اما باید حتما از بقیه سطوح هم سوال طرح گردد
ی سوال کنید و پس از طـرح سـوال بـه    بعد از مشخص شدن تعداد و نوع سواالت با توجه به جدول مشخصات و سطوح یادگیري شروع به طراح

بهترین نوع دسته بندي سواالت این است کـه سـواالت را   . اندازه کافی نوبت به تنظیم انها می رسد که به چند روش می توان آنها را مرتب کرد 
یی الزم را بـراي نحـوه پاسـخ    و سـپس بـارم و راهنمـا   .  غلط ، جور کردنی، چندگزینه اي ، کوتاه پاسخ، تشریحی دسته بندي کنیم –از صحیح 

و سـپس بـه   . دادن هر گروه می نویسیم جا براي اطالعات الزم مانند نام و نام خانوادگی،نام درس،نام معلـم، زمـان پاسـخگویی مشـخص کنـیم     
  .پاکنویسی آن بپردازیم

وید تا اگر اشتباهی و یا نکته اي جامانده است قبـل  پس از پاکنویسی آن را به یکی دیگر از همکاران می دهیم تا او نیز نظر خود را درباره آنها بگ
  .از تکثیر اصالح گردد
  :زمون می باشد که باید در حین اجراي آزمون نکاتی را باید رعایت کنیم آقسمت بعدي اجراي 
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امتحـان آمـاده   لوازم الزم براي .محیط از نظر فیزیکی مثل نور ، صدا و گرمایش و سرمایش و نحوه نشستن تا حد امکان مناسب باشد -1
 .گردد

 .از نظر روحی و روانی نباید آزمون شوندگان دچار ترس و اضطراب شوند -2

 .نحوه پاسخ دهی فراگیران باید مشخص شود و با راهنمایی هاي الزم توضیح داده شود -3

ین میزان دقت و نارساییهاي هدف از تحلیل سواالت ازمون بررسی تک تک سواالت و تعی. پس از اجراي آزمون، نوبت به تحلیل آزمون می رسد
  . در تحلیل سواالت آزمون نقاط قوت و ضعف یک آزمون در کیفیت همه سوالت آن تعیین میشود. انهاست

فیت بنابراین معلمان پس از اجراي هر آزمون سواالت آن را باید تحلیل کنند و با استفاده از نتایج حاصله به تجدیدنظر در آزمون و بهبود کی
  .استفاده هاي بعدي اقدام نمایند سواالت براي

  :مراحل تحلیل سواالت 
 اطالعات مورد نیاز براي تحلیل سواالت یک آزمون، پاسخهایی هستند که آزمون شوندگان به هر سوال داده اند بنابراین تعیین شود کـه در هـر  

د نفر را به خود جلـب کـرده اسـت و چنـد نفـر آن رابـی       سوال چند نفر گزینه درست را را انتخاب کرده اند و هر یک از گزینه هاي انحرافی چن
  .براي این منظور باید هر سوال را در کارتی مانند شکل زیر وارد کنید. جواب گذاشته اند

  ضریب همبستگی: موضوع سوال             2/11/73: آمار استنباطی                           تاریخ اجراي آزمون: عنوان آزمون 
  :ارقام زیر معرف ضریب همبستگی بیشتري است کدامیک از

  
  + B 0.23 -د               + B 0.49 -ج                – B 0.61 -ب                  - B 0.55 –الف 

  
  الف              ب              ج               د               بدون پاسخ               جمع:              گروهها 

  10                       2                  0               3              5                 0گروه باال             
  10                       0                 0               3               2                5گروه پایین          

  0.3ضریب تمیز                0.35ضریب دشواري 
اطالعات موجود در شکل که براي تحلیل یکی از سواالت آزمون و محاسبه شاخصهاي آماري آن سوال ضروري هستند از طریق تعیین دو گـروه  

  .باال و پایین ازمون شوندگان و تعیین نحوه پاسخ دهی آنان  به گزینه هاي مختلف سوال به دست آمده اند
  :ي سوالمحاسبه ضریب دشوار

نشـان داده مـی   Pبنا به تعریف درصد کل آزمون شوندگانی که به یک سوال جواب درست می دهند ضریب دشواري ان سوال است که با حرف 
  .شود 

  .براي محاسبه ضریب دشواري سواالت عینی که پاسخ آنها فقط دو حالت درست یا غلط دارد 
  :می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود 

  100* انتخاب هاي درست گروه پایین     + انتخاب هاي درست گروه باال ) =  p(شواريضریب د
  تعداد افراد گروه پایین+ تعداد افراد گروه باال                                       

  :براي انتخاب گروه باال و پایین به شکل زیر عمل می کنیم 
ر باشند تمام ورقه ها را بعد از تصحیح به ترتیب از نفر اول تا آخر به ترتیـب نمـره هـاي کسـب کـرده      نف 20اگر تعداد دانش آموزان ما کمتر از 

 مرتب می کنیم و آنها را به دو گروه قوي و ضعیف تقسیم می کنیم که گروه باال مربوط به نمرات باال و گـروه پـایین مربـوط بـه نمـرات پـایین      
  .است

نفر از گروه ضعیف به ترتیب انتخاب می کنیم و افرادي را کـه نمـرات آنـان در    10نفر از گروه قوي و 10 نفر باشند40تا20اگر دانش آموزان بین
  .وسط قرار می گیرد از محاسبه خارج می کنیم

روه بـاال و  درصد افراد را انتخاب می کنـیم و یکـی گـ   27درصد افراد و براي گروه پایین 27نفر بیشتر باشد براي گروه باال 40و اگر تعداد افراد از 
  .یکی گروه پایین قرار می گیرد
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نفر از گروه پـایین پاسـخ درسـت داده    3نفر از گروه باال پاسخ درست و 9که یک سوال عینی است  1مثال اگر در امتحانی دانش آموزان به سوال
  :نفر هستند ضریب دشواري آن چنین محاسبه می شود10اند و تعداد هر گروه 

                                                                                           9+3                                                                      
10+10                                                                                                                                                      

درصد است و هرچه این عدد بیشتر باشد سوال آسان تر و هرچه این عدد کمتر باشـد سـوال سـخت    50بهترین ضریب دشواري براي یک سوال 
  .تر خواهد بود
  : ضریب تمیز 

راي محاسبه ضریب تمیز یک سوال از فرمـول زیـر   ضریب تمیز معلوم می کند که سوال تا چه اندازه گروه باال و پایین را از هم جدا کرده است ب
  .استفاده می شود

  100* انتخاب هاي درست گروه پایین       -انتخاب هاي درست گروه باال ) =  D(ضریب تمیز
  )باال یا پایین(تعداد افراد یک گروه                                                 

  :ت زیر محاسبه می شودبراي مثال باال ضریب تمیز به صور
9-3                                                                                    
10                                                                                     

و نشان دهنده ان است که سوال به خوبی توانسته است بین گروه ضـعیف و  ضریب تمیز هرچه بیشتر به یک نزدیک باشد آن سوال بهتري است 
  .قوي تفاوت قائل شود

  :براي محاسبه ضریب دشواري و تمیز سواالت تشریحی به شرح ذیل عمل می کنیم
یشـتر باشـند بـه    نفـر ب 40براي تقسیم دانش اموزان به دو گروه قوي و ضعیف مثل سواالت عینی عمـل مـی کنـیم بـا ایـن تفـاوت کـه اگـر از         

  .درصد را انتخاب می کنیم25درصد27جاي
ممکن اسـت  . به طور مثال فرض سوال یک امتحان که یک نمره دارد حالتهاي ممکن که دانش آموزان نمره می گیرند به صورت زیر خواهد بود

داد هر کدام از نمـره هـا بـا توجـه بـه      و بعضی صفر از این سوال کسب کنند که تع 0.25و بعضی  0.5و بعضی 0.75بعضی نمره یک بعضی نمره
  :گروه باال و پایین می شماریم و در جدول زیر می نویسیم

  F FSفراوانی گروه پایین F FSفراوانی گروه باال  Sنمره سوال
1 

0.75 
0.5 

0.25 
0  

5 
4 
3 
2 
1  

5 
3 

1.5 
0.5 
0  

1 
2 
3 
4 
5  

1 
1.5 
1.5 
1 
0  

    10    5  
  :کنیم با توجه به فرمول زیر ان را محاسبه می

          مجموع نمرات افرادگروه پایین+ مجموع نمرات افراد گروه باال             = )p(ضریب دشواري
  )2Nحداکثر نمره متعلق به سوال یک -حداقل نمره متعلق به سوال یک (                                       

                                                                      10+4  
                                                                 )٢*١٠)١-٠      

  .درصد می باشد یعنی یک سوال نسبتا ساده می باشد70ضریب دشواري سوال 
          مجموع نمرات افرادگروه پایین -مجموع نمرات افراد گروه باال ) =  D(ضریب تمیز
  )Nحداکثر نمره متعلق به سوال یک -حداقل نمره متعلق به سوال یک (                         

                                                                                4-10  
                                                                               ١٠*١  

  .ضریب تمیز نسبتا خوب است چون خوب توانسته است بین گروه باال و پایین تفاوت قائل شود این سوال از نظر
  
  
  

P  *100  = = 60  

D = = 0.6 

= = ٠.٧ 

= = ٠.٦ 
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  :تمیز بین حدتسلط و غیرحد تسلط 
یـا بیشـتر بگیرنـد     10،یعنی کسانی کـه نمـره    10از انجا که آزمونهاي وابسته به مالك داراي یک نمره مرزي براي حد تسلط هستند مثال نمره

کمتر بگیرند به حد تسلط نرسیده اند بنابراین الزم است معلوم شود که آیا سـوالهاي آزمـون در   10رسیده اند و کسانی که از یعنی در حد تسلط
غیرحدتسلط به دسـت داده کـه    –یک ضریب حدتسلط ) 1972(برنان. آن نقطه بین آزمون شوندگان قوي و ضعیف تمیز و قائل می شوند یا نه

  .تبراي منظور فعلی ما مفید اس
a =معرف تعداد آزمون شوندگانی است که سوال را درست جواب داده اما در کل آزمون نمره اي کمتر از حد تسلط گرفته اند.  
b =تعداد آزمون شوندگانی که سوال را درست جواب داده اند و در نمره کل آزمون به حدتسلط رسیده اند.  
C =ط جواب داده اند و در کل به حدتسلط نرسیده اندنشان دهنده تعداد آزمون شوندگانی است سوال را غل.  
d =معرف کسانی است که سوال مورد نظر را درست جواب نداده اند اما در نمره کل آزمون به حد تسلط رسیده اند.  

                       
B A  

D C  
  

گرفته اند و به 10و افرادي که نمره پایین تر از ) b(نفر10داده اند جواب  1گرفته اند و به سوال 10مثال در یک امتحان افرادي که نمره باالتر از 
و افـرادي کـه نمـره بـاالي     ) c(نفـر 5گرفته اند و به سوال جواب غلـط داده انـد   10افرادي که نمره زیر)a(نفر2سوال یک جواب درست داده اند 

  ).d(نفر1گرفته اند و به سوال جواب غلط داده اند 10
  .ر محاسبه خواهد شدضریب تمیز به صورت زی

10 2  
1 5  

  .که نشان دهنده این است این سوال نسبتا خوبی است اگر سوالی ضریب تمیز آن صفر یا منفی باشد سوال بسیار بدي است
و یـا   با تعیین ضریب دشواري و ضریب تمیز می توانیم سوالهایی را که مناسب هستند انتخاب کنیم و در دفعـات بعـد از انهـا اسـتفاده نمـاییم     

  .سوالهایی را که مناسب نیستند اگر قابل اصالح بودند اصالح و اگر قابل اصالح نبودند آنها را کنار بگذاریم
ه انـد  با چیدن سواالت درست که هم بتواند اهداف اموزشی مورد نظر را اندازه گیري نماید و هم بتواند بین دانش اموزانی که موضوع را یاد گرفت

کــه موضــوع را یــاد ندارنــد تفــاوت قائــل شــوند و همچنــین ســوالهایی کــه بتواننــد ســطوح بــاالي یــادگیري را مثــل    و یــا دانــش آمــوزانی 
ی کاربرد،تحلیل،ترکیب و ارزشیابی را اندازه بگیرند می توانیم دانش آموزان را در یادگیري هرچه بهتر موضوعات درس یاري دهیم و همچنین مـ 

  .رت مثبت اثرگذار باشیمتوانیم در نوع و روش مطالعه آنان بصو
در این مجموعه سعی شده است به طور خالصه و کاربردي فعالیتهایی که می تواند در اصالح و بهبود طراحـی و سـوال در همکـاران تاثیرگـذار     

کـم تهیـه شـده     باشد ارائه شود و بسیاري مطالب مهم و نظري در آن نیامده است و قطعا داراي کاستی هاي بسیاري است که با توجه به زمـان 
  .است با اظهار نظر صادقانه همکاران عزیز می شود آن را در مراحل بعدي اصالح و بهبود بخشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غیرحد   حد تسلط
  تسلط

  درست

  غلط

D=b/b+d – a/a+c = 10/10+1 – 2/2+5 = 0.71 



١٩ 
 

  فهرست وارسی  
  .پیش ازتکثیر و اجراي تشریحی خودازبابت مواردزیر اطمینان حاصل کنید

  رانواع سوالها به خوبی قابل اندازه گیري نیستند                                 آیاسوالهاي شماتنها آن دسته ازهدفهاي آموزشی راشامل می شوندکه باسای.1
                                      آیاسوالهاي شما به هدفهاي آموزشیتان مربوط می شود؟                                                                             .2
            شماطوري نوشته شده اند که آزمون شوندگان را به سوي پاسخ هاي مورد انتظار هدایت کنند؟                                            آیاسوالهاي .3

                                                               :                                                                                                                  یعنی 
                                         آیاسوالها به زمینه مشخصی محدود شده اند؟                                                                                      :الف
  به کاربرده اید؟                                   "بررسی کنید"یا"بحث کنید"رابه جاي "تعریف کنید"و"مقایسه کنید""ل کنیدح"آیاکلمات توصیفی مانند:ب
          آیابراي سوالهاي گسترده پاسخ آزمون شوندگان راازطریق دادن راهنمایی اختصاصی به جواب دادن هدایت کرده اید؟                        :پ
               یاسوال هاي شما موقعیت هاي تازه اي را به کاربرده اندبه گونه اي که اصالت فکري آزمون شوندگان رابرانگیزانند؟                     آ.4
  آیاسوالهاي شماازجهات زیر متناسب آزمون شوندگان هستند؟        .5

                                                                                                                          سطح دشواري                                        :الف
                                    زمانی که دراختیارآزمون شوندگان قرارمی دهید                                                                                   :ب
                                                پیچیدگی مطلب                                                                                                                 :پ
ب دهند؟                                                                                                                      آیاازهمه آزمون شوندگان خواسته اید که همه سوالها راجوا.6
  راهنمایی 

  :                               هنگام نمره گذاري برگه هاي آزمونهاي تشریحی به نکات زیر توجه کنید
  )                                          ازتجارب  خود در رابطه باآزمونهاي قبلی استفاده کنید(یا یک پاسخ نمونه یا الگوتهیه کنیدیک کلید تصحیح .1
                           .                                                           همه پاسخهاي یک سوال را ابتداتصحیح کنید و بعدسراغ سوالهاي دیگربروید.2
                                   گاه به گاه برگه هاي راکه قبال تصحیح کرده اید مجددا تصحیح نمایید                                                              .3
  .این موضوع را به اطالع دانش آموزان برسانید - یریدامالي درست وانشاي خوب امتیاز جداگانه اي در نظربگ.تمیزي.براي خوش خطی.4
  .ورقه ها را بدون دانستن نام آنها تصحیح کنید. 5
سعی کنید . درباره نقاط قوت و ضعف پاسخهاي دانش آموزان پیشنهادها و نظرات خود را به طور کتبی در برگه هاي امتحانی آنها بنویسید. 6

  .مذاکره کنید در این باره هم به طور شفاهی با آنها
ح اگر نتیجه ارزشیابی براي مقاصد مهمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت از یکی دو نفر از همکاران خود بخواهید تا اوراقی را که شما تصحی. 

  . کرده اید آنان    نیز تصحیح کنند
  .هنگام تصحیح اوراق امتحان هدف آموزشی مورد سنجش را همواره مورد نظر داشته باشید. 8
  .آزمونهاي تشریحی محدود پاسخ را حتما با روش تحلیلی تصحیح کنید. 9

  .پیش از شروع تصحیح اوراق امتحانی آنها را مخلوط کنید. 10
  فهرست وارسی

  .ه پاسخ از بابت نکات زیر اطمینان حاصل کنیداقبل از تکثیر و اجراي آزمونهاي کوت
  بله    خیر                    فرمول، عبارت یا جمله کوتاه جواب داده شود؟                        سوال را طوري نوشته اید که با یک کلمه، عدد، .1
  بله    خیر                         سواالت را بدون نقل مستقیم کتاب نوشته اید؟                                                                            . 2
  بله    خیر                            وال را کامال روشن ، صریح و بدون ابهام نوشته اید؟                                                                 س. 3
  بله    خیر                                        اشارات نامربوط دستوري و غیره را حذف کرده اید؟                                                        . 4
  بله    خیر                         درجه دقت مورد انتظار را مشخص کرده اید؟                                                                              . 5
  بله    خیر                      وال قرار داده اید؟                                             در سوالهاي کامل کردنی جاي خالی را در قسمت آخر س. 6
  بله    خیر                         در سوالهاي کامل کردنی کوشیده اید تا نکات و مفاهیم مهم را حذف کنید؟                                        . 7
  بله    خیر                      امل کردنی از جاهاي خالی متعدد احتراز کرده اید؟                                                        در سوالهاي ک. 8
  بله    خیر                                                     سعی کرده اید حتی االمکان از سوالهاي نوع پرسش استفاده کنید؟                       . 9
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  بله    خیر                                                      هر سوال را طوري طراحی کرده اید که تنها یک جواب درست داشته باشد؟          . 10
  بله    خیر                                                          هر سوال را با توجه به یک هدف نوشته اید؟                                            . 11
  بله    خیر                          براي تهیه سواالت خود از جدول مشخصات درس استفاده کرده اید؟                                               . 12

  فهرست وارسی
  غلط از بابت نکات زیر اطمینان حاصل کنید -صحیح  قبل از تکثیر و اجراي آزمونهاي 

  بله    خیر                                       سوال را کامال روشن ، صریح و بدون ابهام نوشته اید؟                                                       . 1
  بله    خیر                                توجه به موقعیت تازه نوشته اید؟                      سواالت را بدون نقل مطالب کتاب و به زبان دیگر و با. 2
  بله    خیر                               و از این قبیل اجتناب کرده اید؟    "هرگز" "بعضی وقتها  "، "همیشه"،  "غالبا  "از کاربرد کلماتی چون. 3
  بله    خیر                               ننده پرهیز کرده اید؟                                                                               از سواالت گمراه ک. 4
  بله    خیر                                 هر سوال کامال غلط یا کامال صحیح هست؟                                                                         . 5
  بله    خیر                                تعداد سواالت صحیح و سواالت غلط با هم مساوي هستند؟                                                       . 6
  بله    خیر                               نسبت کم و زیاد شده است؟    طول سواالت صحیح و سواالت غلط با هم مساوي هستند یا طول آنها به . 7
  بله    خیر                               هر سوال براي سنجش یک هدف آموزشی تهیه شده است؟                                                       . 8
  بله    خیر                                 م اهمیت هستند پرهیز کرده اید؟                            از نوشتن سواالتی که شامل مطالب جزیی و ک. 9

  فهرست وارسی
  قبل از تکثیر و اجراي آزمونهاي جور کردنی از بابت نکات زیر اطمینان حاصل کنید

  بله    خیر                                                                        پرسشها و پاسخهاي متجانس یا همگون تهیه کرده اید؟                   .1
  بله    خیر                    براي هر سوال راهنماییها و توضیحهاي روشن و مشخص نوشته اید؟                                                       . 2
  بله    خیر                   به نظر می رسند؟                                                                                همه پاسخها درست و منطقی . 3
  بله    خیر                      از نوشتن پاسخهاي بی مورد و دوراز پرسشها پرهیز کرده اید؟                                                             . 4
  بله    خیر                      طول ستونهاي پرسش و پاسخ سوالها کوتاه هستند؟                                                                         . 5
مورد استفاده قرار می گیرد پرهیز کرده اید؟                                                                                    از نوشتن سواالتی که در آن تعداد پرسشها و تعداد پاسخها برابر است و هر پرسش یکبار . 6

  بله   خیر
  بله    خیر                      ر داده اید؟                      عبارتهاي طوالنی را در فهرست پرسشها و مطالب مختصر را در فهرست پاسخها قرا. 7
آنجا که امکان داشته است فهرست پاسخها را به یک ترتیب منطقی مرتب کرده اید مثال اسامی به تریتب حروف الفبا و تاریخها به ترتیب . 8
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 راهنمایی

 : براي نوشتن گزینه هاي انحرافی پیشنهادهاي زیر را مورد توجه قرار دهید 

 .غلطهاي معمول دانش اموزان استفاده کنیداز  .1

و به تنه ي سوال ربط پیدا می کنند استفاده کنید اما در این کار ) مانند با اهمیت،معنی دارد، و دقیق(از کلماتی که مهم به نظر می رسند  .2
 !افراط نکنید

 ).اسیمانند سیاست مدار، سی(از کلماتی که با تنه سوال تداعی کالمی دارند استفاده کنید .3

 .از زبان کتاب درسی و عبارات دیگري که ظاهري درست نما دارند استفاده کنید .4

مثال فراموش می کنند که دسی متر را به سانتی متر .(از پاسخهاي غلطی که از کج فهمی هاي دانش اموزان ناشی می شود استفاده کنید .5
 .)تبدیل کنند
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 .شبیه به گزینه درست هستنداستفاده کنیداز گزینه هاي انحرافی که از لحاظ محتوا متجانس و  .6
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