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آزمون 
عملكردي
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(نیلرستا)سر گروه آموزشی کالس پنجم:تهیه و تنظیم 



آزمون های عملکردی

آموخته های فراگیر رادر -1
حیطه های مختلف در عمل، 

.به کار می گیرد

ی فراگیر با انجام آن نشان م-2
دهد تا چه اندازه در کاربرد 

.آموخته ها تواناست
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انواع 
آزمونهای 
عملکردی
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(1988)دیدگاه گرانالند
عملکردی–آزمون کتبی -1

آزمون شناسایی–2

آزمون عملکردی در شرایط شبیه سازی شده–3

نمونه کار–4
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(2001)دیدگاه نیتکو
سنجش ساختارمند-1

سنجش در موقعیتهای طبیعی–2

پروژه های طوالنی مدت–3

کارپوشه–4
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عملکردی-آزمون کتبی 

اجراي آن به ظاهر همانند آزمونهای کتبی است

ولی در این نوع آزمون ، ترکیبی از دانش وآگاهی ومهارت 
.وتسلط فرد سنجیده مي شود

:مانند

:ادبیات 

نوشتن یک داستان در مورد مورچه ها 

: ریاضی 

رسم یک خط خمیده ویا شکسته

:  هنر

کشیدن نقاشی در مورد همکاری

:  علوم تجربی

توضیح دادن یک آزمایش
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آزمون شناسایی

روشی است که توانایی دانش آموز رادر تشخیص ویژگی ها،محاسن
.،معایب وموارد استفاده از وسایل وابزارها را می سنجد

:مانند

:ریاضی 

سیب سمت راست را رنگ بزن

:  علوم تجربی

.تصاویر جانوران دوزیست را ازبین جانوران دیگر جدا کنید

:جغرافی

استفاده از نقشه
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آزمون در شرایط شبیه سازی شده

ه سازي در اين آزمون از فراگير خواسته مي شود تا در يک موقعيت شبي
عي شده يا خيالي ، همان اعمالي را انجام دهند که در موقعيت هاي واق

.  ضروري اند

:مانند

:علوم تجربی

اگر کالس آتش بگیرد ، چه می کنید؟

:بخوانیم وبنویسیم

اگر صندلی شما یک اتومبیل بود، چگونه رانندگی می کردید؟

با آن فرض کنید، تراش روی میزی شما یک میروسکوپ با شد ، چگونه
کار می کنید؟

:تعلیمات اجتماعی

.یک نامه بنویسید وآن را پست کنید
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آزمون نمونه کار

د را ارائه در اين آزمون از فراگير خواسته مي شود حاصل فعاليت عملي خو
.دهد

:مانند

:مهارت یابی 

تراشیدن یک مداد

:علوم تجربی

تعیین دما توسط دماسنج

:ریاضی 

مساحت کالس درس

ساختن یک مکعب
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11

چگونه یک 

آزمون عملکردی 

طراحی کنیم؟
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اولین گام

مشخص 
نمودن 
هدف 
آزمون

چه مفهوم

چه مهارتي

چه دانشي
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دومین گام

معین نمودن 
محتواي آزمون

فراگیران از آنچه
باید برای 

موفقیت دراین 
آزمون بدانند، 

آگاه شوند

زدانش پیش نیا

دانش الزم براي 
انجام آزمون
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سومین گام

مشخص كردن 
مالك ومعیار پذيرش

عملكرد دانش 
آموزان

به معناي 
نآنكه فراگیرا

درچه 
سطحي

بايد عملكرد 
خود را نشان 

دهند  

دقت 
عملكرد

سرعت عملكرد

درستتوالي 

مراحل
مهارت در 

عملكردانجام

رعايت ايمني
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چهارمین گام

توضیح فرايند اجراي آزمون

عملكرد مورد 
انتظار

محدوده 
زماني شیوه اجرا

وسايل مورد 
نیاز
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پنجمین گام

تشكیل 
حدول ارزيابي

از عملكرد 
دانش آموزان

بازخورد

مالكها 
وانتظارات

برخاسته از 
هدف
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براساس



مثالی برای 
طراحی یک آزمون 
عملکردی
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قسمت باالی برگه آزمون

به نام خدا

نمون برگ آزمون عملکردی رياضي

:تاریخ اجرای آزمون:                      نام ونام خانوادگی 

دقیقه30:زمان آزمونرياضي چهارم          : موضوع

محاسبه مساحت ومهارت : هدف فردي:     شیوه اجرا
در جلد كردن
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شرح )قسمت میانی برگه آزمون
(فعالیت

ه متر پارچه اي،مداد ، كاغذ رنگي ،چسپ شیش: وسایل مورد نیاز
اي،

قیچي ، جلد

:شرح فعالیت

به گونه اي كه از هر طرف (  بخوانیم)جلد نمودن كتاب 
.سانتي متر به داخل تا شود5

فعالیت خود را به صورت زير انجام دهید:

ات مساحت كتاب بخوانیم را اندازه گیري كنیدومحاسب-1
.خود را در اين قسمت بنويسید

.......................................................................................
.......................................................................
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با توجه به انتظارات جدول زير ، كتاب را –2

جلد كنید

مشاهده 
نشد

مشاهد
ه شد

ونشانه های تحققانتظارات ردیف

اندازه گیري طول وعرض كتا ب به دقت 
..گرفته است

1

.انجام شده است.مي باشد 2

.جلد كتاب  با دقت اندازه گیري شده است 3

.مي باشدنحوه جلد نمودن كتاب صحیح 4
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قسمت انتهایی برگه آزمون 
(بازخورد معلم)

:ارائه بازخورد

...................................................................................

...............................................................................
...........................................
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مثالی  دیگربرای

طراحی یک آزمون 

عملکردی
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(با یک مثال ) ارزشیابی از نتایج آزمون عملکردی
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