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 اجراي رادیو کالسی چه نوع سنجش عملکردي می باشد) 1
اجرای رادیو کالسی چه نوع سنجش عملکردی می باشد ؟

 سازي شدهشبیه 
 ؟اجرای مانور زلزله و اطفای حریق در مدارس چه نوع سنجش عملکردی می باشد  ) 2

 سازي شدهشبیه 
اجزاي یک سنجش عملکرد از دو بخش ................ و ....................... تشکیل می شود) 3

تکلیف سنجش و راهنماي توصیف عملکرد یا نمره گذاريالف ) 
اولین منبع صحت معیار جدول راهنماي توصیف عملکرد کدام است؟) 4

 باشد. متناسب با نتایج یادگیري
عملکردي براي سنجش کدام سطوح یادگیري مناسبترند ؟آزمون هاي  ) 5

 آفریدن و ارزشیابی
آزمون هاي عملکردي براي سنجش کدام مورد زیر مفیدند؟) 6

الف ) فرایند رفتار
ترین ترین و ملموساند. یک سنجش عملکردنزدیکهاي سادهبسیاري از نتایج یادگیري شامل مهارت ) 7

تواند مهارتی ساده را انجام دهد یا خیر؟ از آموز میآیا دانش باشد کهروش سنجش این موضوع می
جمله موارد مربوط به سنجش ................ هستند.

  فرایند هاي ساده
به دلیل مختصر بودن پاسخ ها در آزمون کوته پاسخ براي سنجش چه هدف هایی مناسب نیست؟ ) 8

 هدف هاي سطح پایین
پیامد یادگیري یا مهارت هاي کسب شده از طریق تهیه و اجراي فرم هاي به شیوه اي که در آن فرآیند و  ) 9

ساخت یافته اندازه گیري شود چه می نامند
  راهنماي توصیف عملکرد

به معنی داوري و قضاوت و فرایندي نظامدار براي جمع آوري   تحلیل و تفسیر اطالعات با هدف تعیین ) 10
 ......... نام دارد.میزان تحقق هدف هاي مورد نظر که   ......

به معنی داوري و قضاوت و فرایندي نظامدار براي جمع آوري تحلیل و تفسیر اطالعات با هدف تعیین میزان تحقق هدف هاي مورد 
.نظر که ............... نام دارد

 ی رزشیابا
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بهترین گزینه براي ارائه بازخورد به دانش آموزان کدام مورد است؟) 11
 عملکرد تحلیلیراهنماهاي توصیف 

پیش آزمون به چه منظور به کار می رود) 12
 . تعیین میزان اطالعات یادگیرندگان از مطالبی که قرار است به آنها آموزش داده شود

تعیین وزن دانش اموز به عنوان یک ویژگی فیزیکی یا جسمی جزو کدام دسته می باشد.) 13
 اندازه گیري

آسان تر است؟تهیه کدام نوع آزمون نسبت به بقیه  ) 14
 آزمون تشریحی

تهیه مقاله و تحقیق درباره موضوعات گوناگون جزء کدام یک از سنجش ها می باشد؟ ) 15
 مدتهاي طوالنیسنجش از طریق پروژه

جدول مشخصات درس داراي دو بعد است آن دو کدامند؟  ) 16
 محتوا -هدف

جریان است و یادگیري دانش آموز در حال شکل چه نوع ارزشیابی زمانی که فعالیت آموزش معلم در  ) 17
گیري است انجام می شود؟

 ارزشیابی تکوینی
 چه وقت از بازخورد کتبی استفاده می کنیم  ؟) 18

؟چه وقت از بازخورد کتبی استفاده می کنیم 

 وقتی که الزم است اولیاء در جریان عملکرد دانش آموز قرار گیرند
 تکالیف می باشد؟خواندن درست متن با لحن درست و رعایت فراز و فرود هاي آن  جزء کدام ) 19

خواندن درست متن با لحن درست و رعایت فراز و فرود هاي آن جزء کدام تکالیف می باشد؟
 هاسازيسنجش با استفاده از شبیه

خواندن درست متن و ضبط آن با نرم افزار صوتی  جزء کدام یک از سنجش ها می باشد؟ ) 20
 مدتهاي طوالنیسنجش از طریق پروژه

در تهیه سوالهاي تشریحی استفاده ازکدام گزینه مناسب نیست ؟ ) 21
 چه کسی

در رابطه با بازخورد ها گزینه صحیح کدام است) 22
 کتبی است.  براي دانش آموزان نوجوان توضیحات کتبی مفیدتر از توضیحات
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ازصورت سوال  در سوال هاي آزمون هاي کوته پاسخ کامل کردنی بهتراست جاي خالی را درچه قسمتی) 23
قرار دهیم ؟

  ا     انته
در کدام نوع سنجش عملکرد هم تکالیف سنجش و هم شرایطی که دانش آموز پاسخ می دهد از سوي ) 24

معلم تعیین می شود؟
   سنجش ساختارمند

درکدام روش سنجش سوال و جواب در اختیار دانش اموز قرار می گیرد و او باید تصمیم گیري کند) 25
 بسته پاسخ

گذاري در کدام نوع از انواع سنجش بسیار کاربردي است؟ راهنماي توصیف عملکرد یا نمره) 26
 یکوینت

 رعایت آداب سخن گفتن و قطع نکردن سخن دیگران  جزء کدام یک از سنجش ها می باشد؟) 27
رعایت آداب سخن گفتن و قطع نکردن سخن دیگران جزء کدام یک از سنجش ها می باشد؟

 هاي طبیعیموقعیتسنجش در 

سنجش از یادگیري......................... و سنجش براي یادگیري........................... است.) 28
 تکوینی سنجش تراکمی یا پایانی و سنجش

سنجش براي یادگیري شامل کدام سنجش می شود؟) 29
 سنجش تکوینی

سواالت کامل کردنی از کدام دسته آزمون هستند؟ ) 30
 پاسخکوتاه 

 طراحی درس آزاد ادبیات بومی  جزء کدام یک از سنجش ها می باشد؟) 31
طراحی درس آزاد ادبیات بومی جزء کدام یک از سنجش ها می باشد؟

 مدتهاي طوالنیتکالیف پروژه
فرایندي که براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از فنون مختلف استفاده می کند. و نوعی تحلیل بالینی ) 32

 بینی عملکرد است  ............ نام دارد.و پیش 
فرایندي که براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از فنون مختلف استفاده می کند. و نوعی تحلیل بالینی و پیش بینی عملکرد است 

............. نام دارد

  سنجش
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کدام جمله در مورد فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی صحیح نمی باشد؟) 33
 آن مهم است.  د ارزشیابی پیشرفت تحصیلی میزان یادگیري دانش آموز مهم نیست بلکه کیفیتفرایندر 

کدام فعل در طراحی سواالت نمایانگر حیطه هاي باالي شناختی است؟) 34
 مقایسه کردن

کدام گزینه از تکالیف سنجش عملکردي نیست؟) 35
 تعیین زمان فعل جمله

نیست؟ کدام گزینه از ویژگی هاي سنجش عملکرد ) 36
 کنند سواالت عملکردي اهداف آموزشی دانش و درك و فهم را سنجش می

آموزان فرصت ............... کاغذي باید به دانش-کدام گزینه براي جاي خالی نامناسب است؟ تکالیف عملکردي از نوع مداد) 37
..........................و ................................. را بدهند

 نهمیدف
کدام گزینه جزء  تکالیف پروژه محور نیست؟ ) 38

  کاربرد  کنایه و تشبیه در زندگی روزمره
کدام گزینه جزء فرایند هاي ساده می باشد؟ ) 39

 نواختن در مقیاس سی ماژور
کدام گزینه جزء فرآورده هاي ساده نمی باشد؟) 40

 دریبل توپ بسکتبال
باشد؟کدام گزینه جزء فرآیندهاي پیچیده می ) 41

 ترافیکرانندگی در
کدام گزینه درباره معیارها درست نیست؟) 42

 اهداف از روي معیارها طراحی می شوند
کدام گزینه درباره ي ویژگی هاي معیارها درست نیست؟) 43

 باشد. هر معیار نباید در تکلیف مورد نظر مشهود
کاغذي باشد؟ -کدام گزینه می تواند سنجش عملکردي مداد) 44

 متن کاربستن عالیم نگارشی دربه 
کدام گزینه نادرست است؟) 45

 طراحی و تصمیمات آموزشی باید با تصمیمات براي طراحی آموزشی آغاز شود
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کدام مورد هم براي ویژگی هاي فیزیکی و هم ویژگی هاي روانی کاربرد دارد.) 46
 نزموآ

کدام نوع بازخوردها سازنده و رشد دهنده نیست؟) 47
 فرد دانش آموز به عنوان یکبازخورد به 

کدام یک از آزمون هاي عملکردي به عملکرد واقعی یادگیرنده در زندگی نزدیک تر است؟) 48
آزمون شبیه سازي شده

کدامیک از گزینه هاي زیر از مزایاي آزمون هاي تشریحی نیست؟ ) 49
  هستند سنجش کلیه هدف هاي آموزشی مناسب ترین آزمونبراي 

باشند از جمله موارد مربوط به سنجش ................ نتایج یادگیري که شامل تولید یا نوشتن چیزي می ) 50
هستند. 
 هاي سادهفرآورده

 نحوه ي  رفتار معلم درآزمون بسته پاسخ کدام است؟) 51
نحوه ی رفتار معلم درآزمون بسته پاسخ کدام است؟

 دهد  نکات دقیق و اطالعات پراکنده اهمیت میبه 
 نوشتن انشا با توجه به تصویر جزء کدام تکالیف می باشد؟) 52

نوشتن انشا جزء کدام یک از انواع تکالیف ساختارمند می باشد
 تکالیف ابزار محور

نوع سنجش در کدام گزینه با بقیه متفاوت هست؟ ) 53
  آداب سخن گفتن و قطع نکردن سخن دیگران

نظامدار جهت مشاهده ویژگی یادگیري دانش آموزان با مقیاس  وسیله و ابزار اندازه گیري یا شیوه ي) 54
 عددي و کمی   که............. نام دارد.

وسیله و ابزار اندازه گیري یا شیوه ي نظامدار جهت مشاهده ویژگی یادگیري دانش آموزان با مقیاس عددي و کمی که............. 
.نام دارد

 ن آزمو
هدف ارزشیابی تشخیصی چیست؟) 55

  تعیین مشکالت یادگیرندگان در یادگیري هدفهاي دقیق آموزشی
.همه گزینه جز گزینه ي ........ از انواع مختلف تکالیف ساختارمند می باشند) 56

 مدتهاي طوالنیکالیف پروژهت
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گذاري)........ یک راهنماي توصیف عملکرد (نمره) 57
 .ها را بسنجیدآموزش بدهید و آنباید معرف وجوه اصلی موضوعی باشند   که قصد دارید 
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