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  اهداف رفتاري:

  از خواننده انتظار می رود پس از مطالعه بتواند:

  ا نام برده و با هم مقایسه نماید.مراحل مختلف ارزشیابی آموزشی ر) 1
  زه گیري را نام برده و توضیح دهد.ي آزمون یا ابزار اندا) ویژگیها2
  ) انواع ارزشیابی را توضیح دهد.3
  زشیابی را از نظر هدف بیان نماید.) انواع ار4
  ایا و معایب هر یک را بیان نماید.) روشهاي ارزشیابی را توضیح داده و مز5
  هاي عینی و غیرعینی را توضیح دهد.) آزمون6
  .و مزایاي هر کدام را بیان نماید اي پیشرفت تحصیلی را توضیح داده و معایب) انواع آزمونه7

  را توضیح دهد. و چندگزینه اي سوالهاي کوته پاسخ ) قواعد تهیه سوالهاي تشریحی،8
   غلط و آزمونهاي جورکردنی را توضیح دهد. –صحیح ) قواعد تهیه سوالهاي 9

  اید.یح سوالهاي تشریحی را بیان نم) قواعد تصح10
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  ارزشیابی
         هنگـامی  ،ارزشـیابی مـی باشـد    جزء بعـدي از اجـزاء الگـوي طراحـی مـنظم آموزشـی      

می توانیم ادعاي شکل گرفتن روند یاددهی و یادگیري را داشته باشیم که یک سلسـله  
تغییرات مطلوب در رفتار دانشجویان پدید آمده باشد و دانشجویان در پایان یـک دوره  

به نوع هدفهاي آموزشی تعیین شده بتوانند ضمن حفظ مطلـب، اطالعـات   بسته  ،درس
در دسترس را خالصه کنند، پدیده ها را بر اساس معیارهـاي مناسـب مـورد ارزشـیابی     
قرار دهند و دانش خود را به طور مناسب براي حل مسأله و ایجاد پدیده هاي جدید به 

ابی به اهداف با استفاده از روشـهاي  از حاصل کار و میزان دستیکار گیرند. کسب اطالع 
ارزشیابی امکان پـذیر اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه ارزشـیابی از پیشـرفت تحصـیلی          
دانشجویان و یا آموخته هاي هر گروهی که تحت آموزش قرار می گیرند باید بـا توجـه   
به اهداف آموزشی صورت گیرد و به عبـارت دیگـر معلمـین بایسـتی همـان چیـزي را       

   کنند که آموزش داده اند.ارزشیابی 
ارزشیابی تعیین ارزش چیزي از طریق قضـاوت براسـاس معیارهـاي اسـتاندارد اسـت و      
        انجام این فرآیند می تواند بـه طـور ضـمنی و یـا بـه وضـوح صـورت گیـرد. ارزشـیابی          

تعیـین  هر ارزشـیابی آموزشـی    در ابتدايمی تواند موجب هدایت فرد و انگیزش گردد. 
یت دارد. گام بعدي تعیین وظایف یادگیرنده جهت ارزشیابی است زیرا ابهـام  هدف اهم

نده نیز دچـار  غلط از یادگیري می گردد و یادگیردر وظایف موجب خطا و نتیجه گیري 
سردرگمی می شود، گام بعدي تعیین و تهیه ابزار مناسـب ارزشـیابی (آزمـون) اسـت و     
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کرد، را با نتایج آزمون از لحاظ کفایـت  پس از گردآوري اطالعات می توان چگونگی عمل
  عملکرد با مقایسه با معیار و استاندارد مورد قضاوت قرار داد.

  اهداف ارزشیابی:
  قضاوت در مورد برتري در مهارت ها و دانش ضروري -
  سنجش پیشرفت در طول زمان -
  رتبه بندي دانشجویان  -
رنده و تشخیص توانایی ها گییادو نارسایی هاي خاص  تشخیص مشکالت دانشجویان -
  ضعف هاو 
  ، محتوي و مطالب آموزشیارزشیابی روشهاي یاددهی -
  ارزشیابی تاثیر یک دوره آموزشی -
  برانگیختن دانشجویان براي مطالعه -

  مراحل ارزشیابی آموزشی:
گفتیم که ارزشیابی آموزشی به تصمیم گیري براي منظورهاي مختلف کمک می کنـد،  

هم در رابطه بـا هـدف هـا هسـتند و هـم راهبردهـا، هـم روشـها و          این تصمیم گیریها
  ابزارهاي اندازه گیري و هم موارد دیگر نظیر اینها.

  ) این گونه تصمیم گیریهاي مختلف را در سه دسته زیر قرار داده است:1991گی (
  مرحله طراحی -1
  مرحله فرآیندي -2
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  مرحله فرآورده اي -3
» چه کاري انجام خواهیم داد؟«ین نوع سر و کار دارند با سؤالهایی از ا مرحله طراحی

  (زمان آینده)
» چگونـه آن را انجـام مـی دهـیم؟    «با این گونه سؤال سر و کار دارد  مرحله فرآیندي

  (زمان حال)
 »چگونـه آن را انجـام داده ایـم؟   «با این نوع سؤال سر و کار دارد  مرحله فرآورده اي

  زمان گذشته)(
  مرحله طراحی:

طراحی شامل تصمیم هایی است درباره فعالیتهایی که قرار است انجـام گیرنـد،    مرحله
تحلیل موقعیت، تعیـین و  « به طور ویژه، در این مرحله اقدامات زیر صورت می پذیرند 

توصیف هدف ها، توصیف پیش نیازها، انتخاب یا تولید وسـایل و ابزارهـاي مـورد نیـاز،     
خاب طرح یا طرح هاي پژوهشی (در صـورت نیـاز) و   توصیف استراتژیها یا راهبردها، انت

  »تدارك یک برنامه زمان بندي
  مرحله فرآیندي یا اجرایی:

دومین مرحله ارزشیابی آموزشی مرحله فرآیندي اسـت. در ایـن مرحلـه تصـمیم هـاي      
مربوط به اقدامات عملی یا اجرایی گرفته می شود. از جمله نخسـتین اقـدامات در ایـن    

ز اجراي پیش آزمون و در صورتی که ارزشـیابی پیشـرفت تحصـیلی در    مرحله عبارتند ا
  .رفتار وروديسنجش کار باشد اجراي آزمون 
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هدفهاي اساسی این مرحله از ارزشیابی این است که معلوم شود آیا کوششـها آن گونـه   
هدفهاي فرآیندي را تعیـین  ق یکه منظور بوده است به کار گرفته شده اند تا میزان توف

نیز راههایی که در آن بهبود امکان پذیر است تعیین نمایـد. اگـر همزمـان چنـد     کند و 
استراتژي یا راهبرد با هم به کار می روند باید تعیین شود که کدام مؤثرتر است و کـدام  

  اثر بخشی الزم را ندارند.
  مرحله فرآورده اي یا تولیدي:

ژه یـا در پایـان دوره یـا    ، تصـمیمات در پایـان برنامـه یـا پـرو     برخالف مرحله فرآیندي
اتخـاذ مـی گردنـد نـام دیگـر ایـن        )یعنی زمانی که فعالیتها کامل می شوند(تحصیلی 

مرحله ارزشـیابی تراکمـی اسـت. در ایـن مرحلـه از ارزشـیابی نتـایج پـس آزمونهـاي،          
پیشرفت تحصیلی، نگرش، نظایر آنها مورد اسـتفاده و تحلیـل قـرار مـی گیرنـد. هـدف       

ع آوري داده هایی است کـه متخصصـین ارزشـیابی را در تصـمیم     اصلی این مرحله جم
گیریهایش درباره اثر بخشی کلی روش آموزش، برنامه درسـی پـروژه آموزشـی و غیـره     

  کمک می نماید.

  شاخص هاي آزمون:
اندازه گیري که در ارزشیابی به کار مـی رود بایـد داراي ویژگیهـاي زیـر     آزمون یا ابزار 

  باشد:
: آزمونی معتبر است که اهداف آموزشـی را بسـنجد یعنـی آزمـونی     (validity)اعتبار 

  است (هدف) را مورد ارزشیابی قرار دهد. نظرباشد که آنچه مورد
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براي مثال: چنانچه یک آزمون کـه هـدف آن تعیـین روشـهاي مراقبـت از خـود اسـت        
است، بـه   و یا ادبیات را اندازه گیري می کند. این آزمون فاقد اعتبار مهارت در خواندن

عبارتی میزان دقت آزمون در اندازه گیري حقیقی آنچه باید اندازه گیري کنـد بطـوري   
  مل خارجی بر آن تاثیر نداشته باشد را اعتبار آزمون می نامند.اکه عو

  عوامل موثر بر اعتبار آزمون:
  تسؤاالراهنمایی غیر روشن جهت پاسخگویی به  -
  م در آزمونبکارگیري جمالت و کلمات مشکل و مبه -
  آسانی و یا دشواري آزمون -
  راهنمایی ناخواسته جهت کمک به پاسخ صحیح به آزمون -
  ت آزمون و آنچه در نظر بوده است سنجیده شود (اهداف)سؤاالعدم رابطه بین  -
نداشتن وقت کافی جهـت پاسـخگویی بـه آزمـون (زیـر آزمـون سـرعت و هـوش بـا           -

  د)آزمونهاي پیشرفت یادگیري تفاوت دار
ت آزمـون از کـل محتـوا و اهـداف     سـؤاال کوتاه بودن آزمون و عدم توزیـع و پوشـش    -

  درسی

  (Reliability)پایایی 
چنانچه نتایج بدست آمده از آزمون در شرایط مساوي یکسان باشـد آن آزمـون پایـایی    
دارد. براي مثال با چند بار اندازه گیري با یک دستگاه اندازه گیري فشـارخون چنانچـه   

  جه یکسان باشد این ابزار داراي پایایی است.نتی
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  (Objectivity)ت نییع
توافق و عدم اختالف نظر جهت پاسخ صحیح و نمره گذاري یکسان از ویژگیهاي عینـی  

  بودن آزمون است. 

    (Practicability) بودنعملی 

و موقعیـت باشـد و کـاربردي بـوده و قابلیـت اجـرا       نوع و روش آزمون مناسب وضعیت 
  باشد. داشته

  انواع ارزشیابی:
به طور کلی ارزشیابی با هدف و در زمانهاي مختلف فرآینـد آمـوزش یـادگیري صـورت     

  می گیرد که به شرح ذیل است:
که در آغاز فرآیند تدریس یادگیري صـورت   (Prerequisite) سنجش رفتار ورودي

ري جدید می گیرد هدف این ارزشیابی تعیین دانش و مهارتهاي پیش نیاز جهت یادگی
  می باشد.

این آزمون نیز در آغاز فرآیند تـدریس صـورت مـی گیـرد و      (pretest) پیش آزمون

مشابه آزمون نهایی است و هـدف از آن تعیـین سـطح دانـش و مهـارت یادگیرنـده در       
  شروع تدریس می باشد.

آزمونهایی کـه بـه منظـور اصـالح      :(Formative evaluation) ارزشیابی تکوینی

و تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیري صورت مـی گیـرد و در حـین فرآینـد     نارسایی ها 
  تدریس یادگیري صورت می گیرد و آن را آزمون تکوینی می نامند.
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جهـت  در انتهـاي دوره آموزشـی    :(summative evaluation) ارزشیابی تراکمی

تعیین دستیابی به اهداف آموزش و قضاوت درباره اثر بخشـی تـدریس ایـن ارزشـیابی     
  صورت می گیرد.

  انواع ارزشیابی از نظر هدف:
  از لحاظ هدف ارزشیابی نیز دو مقصود یا هدف دارد:

: ایـن ارزشـیابی جهـت تعیـین     (norm referenced) ارزشیابی مبتنی بر هنجـار 

توانایی و صالحیت یادگیرنده ها در مقایسه با هـم صـورت مـی گیـرد و میـزان توفیـق       
  ارزشیابی قرار نمی دهد. رسیدن به اهداف آموزشی را مورد

: هدف این ارزشـیابی بررسـی   (criterion referenced) ارزشیابی مبتنی بر معیار

مطلق صالحیت و توفیق رسیدن به اهداف یادگیري اسـت و توفیـق و یـا عـدم توفیـق      
  می گردد. مشخصیادگیرنده بر اساس معیار و استاندارد تعیین شده 

  ي ارزشیابی:روشها
ار تهیه ابزار مناسب و استفاده از روش مناسب اهمیت دارد. تصـمیم  جهت مشاهده رفت

آموزشـی بسـیار    گیري جهت انتخاب روش ثبت و بررسی رفتـار یادگیرنـده در فرآینـد   
مشکل است زیرا هر روش مقداري اطالعات جهت قضاوت در مورد عملکـرد یادگیرنـده   

شـناختی و روشـهاي    فراهم می سازد. روشهاي نوشتاري جهت ارزشیابی اهداف حیطـه 
شفاهی و مشاهده مستقیم رفتار جهت اهداف حیطه عاطفی و روانی حرکتی مناسب تر 

  می باشد.
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  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:
  اصطالح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هـدف هـاي آموزشـی از پـیش     
عیین شده به منظور تصمیم گیري در این بـاره کـه آیـا فعالیتهـاي آموزشـی معلـم و       ت

کوششهاي یادگیري دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چـه  
  میزانی.

تعیـین هـدفهاي    -1در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دو اقـدام اساسـی ضـروري اسـت:     
  ملکرد یادگیرندگان.سنجش یا اندازه گیري ع -2آموزشی 

  انتخاب هدف هاي مناسب براي گنجانیدن در آزمون:
چنانچه می دانیم هدف هاي آموزشی و بـازده هـاي یـادگیري مربـوط بـه موضـوعهاي       

آنهـا را در طبقـه    ،بلـوم و همکـاران   .مختلف و سطوح گوناگون آموزش بسیار متنوع اند
بنـدي کـرده انـد.     تـی دسـته  حرک –بندي خود به سه حوزه شناختی، عاطفی و روانی 

آزمونهاي پیشرفت تحصیلی متداول که به آزمونهاي کتبی یا آزمونهاي مداد و کاغـذي  
Paper and pencil test  .معروف اند به طور عمده با حوزه شناختی سر و کار دارند

هدف هاي آموزشی و بازده هاي یادگیري متعلق به حوزه هاي غیرشـناختی ، از جملـه   
ئق و ارج نهادن ها (هدفهاي حزوه عاطفی) و مهارتهاي مختلف مـثالً انجـام   نگرشها، عال

آزمایش در آزمایشگاه، کـار در کارگـاه، فعالیتهـاي ورزشـی و ایجـاد ارتبـاط کالمـی و        
حرکتی) به کمک وسـایل دیگـر سـنجش از جملـه      –غیرکالمی (هدفهاي حوزه روانی 
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واقعـه   ، checklist یوارسـ  فهرسـت ،  rating scale مشاهده، مقیاس درجه بنـدي 
گـزارش هـاي کـار     inventoryثبت حضور و غیـاب   ، anecdotal record نگاري 

  عملی و مانند اینها سنجش می شوند.
  

  معایب  مزایا  روشهاي ارزشیابی
عملکرد را در موقعیـت واقعـی یـا شـبیه       مشاهده مستقیم

  .سازي شده می توان بررسی نمود
اي خـوب  در اندازه گیـري اعتبـار محتـو   

  است.

 فردحضور مشاهده گر ممکنست عملکرد 
  را تحت تاثیر قرار دهد.

نیاز به آموزش و سرپرستی و کار عملـی  
ــداد    ــت. تع ــران اس ــاهده گ ــرادمش و  اف

موقعیتهایی که می توان این روش را بکار 
 فـرد برد محدود است. زیرا مشـاهده هـر   

  مقرون به صرفه نیست.
ــ    واقعه نگاري ــه ف ــر ب ــیرتی منحص ــار و بص رد از رفت

  موقعیت فراهم می کند
ممکنسـت جهـت بررسـی برآینـد مــورد     

  عالقه مناسب نباشد.
ثبــت عینــی و ســاده وظــایف یــادگیري   فهرست مشاهده

  توسط مشاهدات فراهم می شود.
  خطاي مشاهده گر کم است.

ممکنست اگر اندازه گیري چند رفتار در 
  نظر باشد فهرست طوالنی شود.

ــط      درجه بندي رفتار ــایف توس ــاده وظ ــی و س ــت عین ثب
مشاهده گر کـم اسـت.   مشاهدات خطاي 

قضاوت درجه بندي شده تري نسبت بـه  
  نوع فهرست مشاهده فراهم می نماید.

ممکنست چند جنبه در یک درجه بندي 
  واحد شرح داده شود.

ــري هــاي  ــدازه گی ان
  فیزیولوژیکی

  اندازه گیري دقیق است.
ینـد  نشانه خوبی از وضعیت سالمت و برآ

  است.  فردیادگیري 
اندازه گیري پاسـخگوي برنامـه مراقبـت    

  بهداشت صورت گرفته است.

ها تحت تاثیر اندازه گیري ممکن است تن
  .فرآیند آموزش نباشد

  

گــــزارش از خــــود 
  (شفاهی یا کتبی)

اطالعات و بصیرتی غیرقابـل دسـترس از   
  سایر منابع فراهم می نماید.

 انــدازه گیــري مســتقیمی از عملکــرد   
  شناختی و عاطفی فراهم می کند.

ــه پاســخ مــورد قبــول   موجــب تظــاهر ب
  اجتماعی شود.

در ساخت وسیله انـدازه گیـري نیـاز بـه     
  مهارت است.
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بنابراین در درسهایی که هدفهاي آموزشی و یادگیري متنوعی دارنـد بایـد همـه انـواع     
کـرد و در  هدفهاي آموزشی را در نظر گرفت و آنها را در جـدول مشخصـات درس وارد   

صورت لزوم براي هر دسته از هدفهاي حوزه هاي مختلف آزمون یا آزمونهـاي مجزایـی   
  مورد استفاده قرار داد.

  وسایل کتبی اندازه گیري پیشرفت تحصیلی:
مهمترین وسیله انـدازه گیـري پیشـرفت تحصـیلی آزمـون اسـت. آزمونهـاي پیشـرفت         

ینی تقسـیم کـرد و سـپس ایـن دو     تحصیلی را می توان ابتدا به دو دسته عینی و غیرع
دسته کلی را نیز به اجزاي دیگري تقسیم نمود. آزمونهاي عینی آزمونهایی هستند کـه  

ها را در اختیار آزمون شـوندگان قـرار مـی دهنـد و آزمـون      سؤالها و هم جواب سؤالهم 
شوندگان درباره جوابهاي داده شده اعمالی انجام می دهند یا تصمیم هایی اتخـاذ مـی   

ند به همین سبب این آزمونها را آزمونهاي بسته پاسخ نیز می نامند. آزمونهاي عینی کن
غلط، جـورکردنی و چنـد گزینـه     -یا بسته پاسخ به طور عمده از سه نوع اصلی صحیح 

غلط، درست یا  –هاي صحیح سؤالاي تشکیل شده اند. آزمون شونده در جواب دادن به 
هاي جور کردنی تعدادي پرسـش را بـا   سؤالند. در ها را تعیین می کسؤالنادرست بودن 

هاي چنـد گزینـه اي، پاسـخ صـحیح را از میـان      سـؤال تعدادي پاسخ جور می کند و در 
در تعیـین   برگه هاي آزمونهـاي عینـی  تعدادي پاسخ پیشنهادي بر می گزیند، تصحیح 

نهـا،  نظر شخصی مصحح هیچ گونه دخالتی ندارد، و از این رو به ایـن آزمو  پاسخ صحیح
آزمونهاي عینی می گویند. نام دیگر روشهاي عینی سـنجش روشـهاي انتخـاب پاسـخ     
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selective response   ،است ، علت این نامگذاري آن است که دانش آموز یا دانشـجو
  هنگام پاسخ دادن به این آزمونها، صرفاً به انتخاب یا گزینش پاسخ اقدام می کند.

 Constructingروشـهاي سـاختن پاسـخ    دسته کلی دیگر وسایل سنجش یادگیري 

response   نام دارند. در این روشها دانش آموز یا دانشجو خودش پاسخ خواسته شـده
را می سازد یـا تولیـد مـی کنـد، ایـن روشـها بسـیار گوناگوننـد و از جملـه آزمونهـاي           

، تولیـد آثـار هنـري (شـعر،     ، امتحانات شفاهی، انفـرادي ، آزمونهاي کوته پاسختشریحی
یقی، نقاشی) انجام پروژه هاي تحقیقـاتی، سـاختن وسـایل و ابزارهـاي مختلـف را      موس

در قیاس با آزمونهاي کتبی گزینش پاسـخ کـه آزمونهـاي عینـی نـام       شامل می شوند.
دارند. آزمونهاي کتبی تولید پاسخ آزمونهاي ذهنـی (غیـر عینـی) نامیـده مـی شـوند.       

معروفنـد، آزمونهـایی    (essay)ایی آزمونهاي ذهنی که به آزمونهاي تشـریحی یـا انشـ   
ها را سـؤال ها در اختیار آزمون شونده گذاشته می شوند و جـواب  سؤالهستند که در آنها 

خود آماده می کند و در برگه امتحانی می نویسد به همین سبب به آنها آزمونهـاي بـاز   
ن اسـت  پاسخ نیز گفته می شود. علت نام گذاري این نوع آزمونها به آزمونهاي ذهنـی آ 

که تصحیح جوابهاي آنها ممکن است نظر شخصی مصحح دخالت کند این نوع آزمونهـا  
را نیز می توان به دو دسته آزمونهاي گسترده پاسخ و آزمونهاي محـدود پاسـخ تقسـیم    

  کرد.
نـوع آزمـون عینـی و    نوع دیگر از آزمونهاي پیشرفت تحصیلی باز پاسخ که در وسط دو 

 سـؤال شـهرت دارد، جـواب    (short answer)کوته پاسـخ  به آزمون  ذهنی قرار دارد،
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آزمونهاي کوته پاسخ معموالً به یک یا چند کلمه (یا حداکثر یک جمله) یا یـک عـدد و   
  یا یک عالمت خالصه می شود.

  تشریحی گسترده پاسخ                 
  تشریحی یا انشایی         
  تشریحی محدود پاسخ            ) باز پاسخ 1        

  یا تولید پاسخ         مونهايانواع آز
  کوته پاسخ       پیشرفت تحصیلی

  
  غلط -صحیح                
  جور کردنی      ) بسته پاسخ یا عینی2        

  چند گزینه اي         (گزینش پاسخ)     
  

  پاسخباز انواع آزمونهاي 
  ) تشریحی1

هاي ؤالسـ آزمونهاي تشریحی را با توجه به آزادي عمل آزمون شونده در پاسخ دادن بـه  
آزمون به دو دسته گسترده پاسخ و محدود پاسخ تقسیم می کننـد ویژگیهـاي ایـن دو    

  نوع آزمون را به صورت زیر توضیح می دهیم:
a(:در آزمونهاي تشریحی گسترده پاسـخ   آزمون گسترده پاسخ(extended response) 

ست تا هر طور هیچ گونه محدودیتی براي آزمون شونده منظور نمی شود، او عمالً آزاد ا
  که مایل باشد پاسخ خود را بپروراند و سازمان دهد. 
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b (:در آزمونهاي تشریحی محـدود پاسـخ   آزمون محدود پاسخ (restricted response) 

او را ملـزم   سـؤال ها آزادي کامل ندارد، بلکه صورت سؤالآزمون شونده در دادن پاسخ به 
  محدود کند. می سازد تا پاسخ خود را در چارچوب شرایط خاص

ما در آزمونهاي محدود پاسخ با محدود کردن پاسخ آزمون شـوندگان بـه یـک موضـوع     
  مشخص تصحیح پاسخ هاي آنان را هماهنگ تر و آسان تر می کنیم.

  محاسن و معایب آزمونهاي تشریحی
  :محاسن

  تهیه آزمونهاي تشریحی از تهیه آزمونهاي عینی آسان تر است. -
وسیله موجود سنجش توانایی آزمون شونده در پرورانـدن جـواب   این نوع آزمون تنها  -

  ها و بیان آنهاست.سؤال
  ها را می سنجند نه توانایی انتخاب پاسخ ها راسؤالاین آزمونها توانایی پاسخ دادن به  -
آنها موقعیت هاي واقعی تري را از آزمون هاي عینی به آزمون شـوندگان عرضـه مـی     -

  کنند.
  لعه یادگیرندگان تأثیر مثبت به جاي می گذارند.آنها بر روش مطا -

ت چندگزینـه اي و تصـحیح بـه وسـیله کـامپیوتر، اسـتفاده از       سـؤاال با روي کار آمدن 
ت تشریحی بـراي انـدازه گیـري مهارتهـایی     سؤاالت تشریحی محدود شده است. سؤاال

اوانی دارنـد. در  مانند نحوه تنظیم افکار، شرح و بیان اندیشه، ابتکار و خالقیت کاربرد فر
این نوع آزمون، توانایی انتخاب، مرتبط ساختن، تهیه طرح هـاي ابتکـاري و اسـتفاده از    
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زبان و بیان بهتر سنجیده می شود. مناسب ترین کاربرد آنها در ارزیـابی سـطوح بـاالي    
تجزیـه و تحلیـل، ترکیـب، قضـاوت و ارزیـابی در حیطـه        ،یادگیري مانند سطح کاربرد

  د.شناختی می باش
  معایب

  این آزمونها نمونه کوچکی از محتوي درس و هدفهاي آموزشی را اندازه می گیرند. -
تصحیح برگه هاي امتحانی این گونه آزمونها نمی تواند با دقت و به طور عینی انجـام   -

  گیرد.
  تصحیح برگه هاي امتحانی این آزمونها بسیار وقت گیر است. -
یکنواخت نبودن ارزشـیابی آنـان و بنـدرت مـی      ذهنی بودن نمره گذاري مصححان و -

انشایی را یافت که وقتی چند نفر آن را تصحیح کنند یک نمره واحد بـه آن   سؤالتوان 
  بدهند.

  ت تشریحی اثر می گذراند:سؤاالعواملی که روي قضاوت تصمیم کننده روي 
1 (Hallo effect حـت تـاثیر   : وقتی اتفاق می افتد که ارزیابی و نظر تصحیح کننده ت

شناختی است که از آزمایش شونده دارد. یکی از راههاي رفع این مشکل آن اسـت کـه   
نفر است از آنان خواسته شود که نـام خـود را روي یـک     30اگر مثالً تعداد دانشجویان 

بنویسند سپس در برگـه هـاي امتحـانی     1-30برگه جداگانه و در مقابل یکی از شماره 
دشان را بنویسند و تصحیح کننده تـا پایـان تصـحیح اوراق    به جاي نام خود شماره خو
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را تصـحیح   سـؤال نباید به لیست اسامی نگاه کنند و راه دیگر آن اسـت کـه یـک یـک     
  بعدي پرداخت. سؤالنموده و سپس به مطالعه 

2(Extraneous factor     عوامل دیگري مانند خط، قلم، غلط انشـایی و امالیـی در :

ارد. همچنین ارزشیابی پاسـخ هـا تـا حـد زیـادي تحـت تـاثیر        نمره دادن تاثیر می گذ
توانایی دانشجو در بیان و پروراندن مطالب قرار مـی گیـرد. دانشـجویان کـه در نوشـته      
هاي خود از بیان فصیح استفاده نموده و نکات دستوري و نقطه گذاري را رعایت نموده 

یري، بیش از دانشجویانی و داراي خط زیبا هستند در شرایط مساوي از نظر سطح یادگ
  را رعایت نمی کنند نمره می گیرند. فوقکه نکات 

ت تشریحی موجب می شوند که دانشجویان عـادات صـحیح مطالعـه و یـادگیري     سؤاال
  عمیق را در خود پرورش دهند.

3( Informed judgment          دو نوشـته بـا یـک محتـوا ولـی بوسـیله دو نفـر نمـره :

نمره  سؤالصحیح کننده در دو موقعیت ممکن است به یکسانی نمی گیرند، همچنین ت
هاي مختلفی بدهد، معموالً با تعیین نمودن نکاتی که در پاسخ مورد نظر اسـت ( بـارم   

  بندي) می توان این اشکال را کم کرد.

  هاي تشریحی:سؤالقواعد تهیه 
 ت تشریحی بسته آن است که تا چه انـدازه برآینـدهاي مهـم   سؤاالارزش و ثمر بخشی 

با توجه به هدفهاي دوره آموزشی و محتوي تدریس شد مورد ارزیـابی قـرار   یادگیري را 
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ت تشریحی از کیفیت مطلوب برخوردار باشد بایـد بـه نکـات    سؤاالمی دهد براي اینکه 
  زیر توجه نمود:

  ت تشریحی را براي سنجش نتایج مسائل پیچیده به کار برید.سؤاال) 1
  شما یک هدف مهم آموزش است. لسؤااطمینان یابید که پاسخ ) 2
باید اعمال ذهنی را که می خواهید انـدازه بگیریـد    سؤال) قبل از شروع به نوشتن هر 3

را طـوري بنویسـید کـه پاسـخ دادن بـه آن دقیقـاً        سـؤال به دقت مشخص کنید آنگاه 
در نظر داشته اید و مثالً چنانچه  سؤالمستلزم انجام اعمال ذهنی باشد که هنگام تهیه 

و یـا   هدف اندازه گیري توانایی دانشجو در اموري مانند به کار بستن ، تجزیه و تحلیـل 
باید به گونه اي طرح شود که تهیه پاسخ مسـتلزم   سؤالترکیب مفاهیم و مطالب است، 

  انجام همان اعمال باشد.
را  »توضیح دهید» « مقایسه کنید» « توصیف کنید« لغات واضح و دستوري مانند ) 4

استفاده می شود الزم است بـه نکـات مـورد    » بحث کنید « اگر از عبارت  ر ببرید.به کا
  بحث اشاره شود.

هاي تشریحی را براي اندازه گیري هدفهاي دانـش اسـتفاده نکنیـد. ایـن گونـه      سؤال) 5
ها را به هدفهاي طبقات باالي طبقـه بنـدي هـدفهاي آموزشـی اختصـاص دهیـد.       سؤال
هـا بـراي طبقـه تحلیـل، ترکیـب و       سـؤال بهتـرین   هاي تشریحی گسـترده پاسـخ  سؤال

هاي محدود پاسخ می توان براي طبقـات پـایین تـر ماننـد     سؤالارزشیابی هستند اما از 
  کاربستن و فهمیدن استفاده کرد.
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بپرهیزیـد. ایـن کلمـات تنهـا     » کجـا «و » چه وقـت » «ه کسیچ«) از کاربرد کلمات 6
» چگونـه » «چـرا «مات بهتر است از کلمات کلمعلومات را اندازه می گیرند به جاي این 

و از این قبیل استفاده کنید. ایـن کلمـات در مقایسـه بـا کلمـات بـاال،       » به چه دلیل«
  هدفهاي سطح باالتري را می سنجد.

را ندهید. این امـر   سؤالاز میان تعدادي  سؤال) به آزمون شوندگان حق انتخاب چند 7
کی یکنواخت به تصحیح اوراق بپردازید و پاسخها به شما اجازه می دهد تا با کاربرد مال

  را بهتر با یکدیگر مقایسه کنید.
را نیـز بـه    سـؤال ها زمان کافی را در نظر بگیرید و زمان هر سؤال) براي پاسخ دادن به 8

  طور جداگانه مشخص کنید.
هایی کـه در  سـؤال هاي تازه و موقعیت هاي جدید استفاده کنید. سؤال) تا حد امکان از 9

کتاب یـا کـالس توضـیح داده شـده انـد صـرفاً معلومـات و حافظـه آزمـون شـونده را                    
ها قدرت کاربرد و درك و فهم سؤالمی سنجد. اما استفاده از موقعیتهاي جدید در طرح 

  را اندازه می گیرند.
 هایی که به جواب کوتاه نیاز دارند. تعداد آنهـا را افـزایش دهیـد و از   سؤال) با نوشتن 10

هاي یـک  سـؤال مشکل ضعف نمونه گیري آزمونهاي تشـریحی بکاهیـد. هـر چـه تعـداد      
آزمون بیشتر باشد نمونه بهتري از محتوا و هدفهاي درس را شامل خواهد شد و نتیجـه  

  بهتري به دست خواهد داد.
) عواملی که در ارزشیابی آزمونهاي تشریحی دخالـت خواهیـد داد از پـیش تعیـین     11

ه اطالع آزمون شوندگان برسانید مـا ایـن موضـوع را در بحـث پیرامـون      کنید و آنها را ب
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هاي تشریحی نیز توضـیح خـواهیم داد. هـدف از بیـان آن در     سؤالقواعد تصحیح جواب 
بداننـد کـه چـه     سـؤال اینجا این است که آزمون شوندگان پیش از جواب دادن به یک 

  آزمون را تأمین کند. چیزي را باید در جواب هاي خود منظور کنند که نظر طراح
  

  پیش از تکثیر و اجراي آزمون تشریحی خود از بابت موارد زیر اطمینان حاصل کنید
  

  فهرست وارسی
  

  آیا سؤالهاي شما تنها آن دسته از هدفهاي آموزشی را شامل می شوند -1
  ؟که با سایر انواع سؤالها به خوبی قابل اندازه گیري نیستند

  هدفهاي آموزشیتان مربوط می شوند؟آیا سؤالهاي شما به  -2
  آیا سؤالهاي شما طوري نوشته شده اند که آزمون شوندگان را به سوي -3

  پاسخهاي مورد انتظار هدایت کنند؟ یعنی:
  الف) آیا سؤالها به زمینه مشخصی محدود شده اند؟

  ب) آیا کلمات توصیفی مانند حل کنید ، مقایسه کنید و تعریف کنید را به 
  کنید یا بررسی کنید به کار برده اید؟ جاي بحث

ــق دادن     ــوندگان را از طری ــون ش ــخ آزم ــترده پاس ــؤالهاي گس ــراي س ــا ب پ) آی
  راهنماییهاي اختصاصی به جواب دادن هدایت کرده اید؟

  آیا سؤالهاي شما موقعیتهاي تازه اي را به کار برده اند به گونه اي که اصالت -4
  د؟فکري آزمون شوندگان را برانگیزانن

  آیا سؤالهاي شما از جهات زیر متناسب با آزمون شوندگان هستند؟ -5
  الف) سطح دشواري

  ختیار آزمون شوندگان قرار می دهید.ب) زمانی که در ا
  پ) پیچیدگی مطلب

  آیا از همه آزمون شوندگان خواسته اید که همه سؤالها را جواب دهند؟ -6
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-  
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  هاي تشریحیسؤالقواعد تصحیح پاسخ 
بر خالف آزمونهاي عینی که در آنها اندازه گیري توانـایی آزمـون شـوندگان مسـتقل از     

در آزمونهـاي تشـریحی بخـش     کنندگان اوراق صورت مـی گیـرد   تصحیحنظر شخصی 
ا می خوانـد و بـه   ها رسؤالاعظم اندازه گیري توانایی مورد سنجش به شخصی که پاسخ 

آنها نمره می دهد وابسته است بنابراین، دقت روش اندازه گیري با آزمونهاي تشـریحی  
به مقدار زیاد به نحوه تصحیح برگه هاي امتحانی و دقت عمل مصححان مربـوط اسـت   
رعایت نکات زیر که به منظور بهبود کیفیت نمره گذاري این نوع آزمونها پیشنهاد شده 

  است:
گنجانیده شده اسـت تصـحیح    سؤالها را تنها براساس هدفی که در سؤالهاي پاسخ  -1

کنید. از دخالت دادن نکـات دسـتوري، امالیـی، انشـایی، خـوش نویسـی و جـز اینهـا         
که امتحان مربوط به دستور زبان فارسی، امـال،  خودداري کنید. این نکات را تنها وقتی 

بر محتـوا و مطالـب درسـی، انـدازه      و خوش نویسی است منظور کنید. زمانی که عالوه
گیري نکات دستوري فوق نیز مورد نظر است، براي هر مورد نمره جداگانـه اي در نظـر   

  بگیرید.
به عنـوان کلیـد، از دخالـت عوامـل      سؤالبا نوشتن یک پاسخ نمونه یا الگو براي هر  -2

  نامربوط جلوگیري کنید.
پیش ساخته عملی تر از انجام ایـن  در امتحانات تشریحی محدود پاسخ تهیه یک کلید 

کار در امتحانات گسترده پاسخ است، این کلید در یکنواختی نمره گذاري کمک زیادي 
  به مصحح می کند.
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  .تصحیح کنید نه ورقه به ورقه سؤالبه  سؤالپاسخ را  -3
  هنگام تصحیح ورقه هاي امتحانی از شناسایی نام صاحبان آنها خودداري کنید. -4
ت امکان از یکی دو نفـر از همکارانتـان بخواهیـد تـا سـؤالهایی را کـه شـما        در صور -5

  تصحیح کرده اید تصحیح کنند.
تمام پاسخ هاي آزمون شوندگان به یک سؤال را در یک نشست و بدون وقفه زمـانی   -6

  تصحیح کنید.
  نگاه نکنید. یی که قبالً تصحیح کرده ایدسؤالهابه نمرات  -7

قبالً تصحیح کرده اید در جایی قرار دهیـد کـه هنگـام تصـحیح      یی را کهسؤالهانمرات 
  بعدي دور از دید شما باشند. سؤالهاي

بر روي برگه هاي آزمون اشتباهات دانش آموزان را تصحیح کنید و اظهـار نظرهـاي    -8
خود را بنویسید. اظهار نظر ها و توضیحات کتبی معلمان بر روي اوراق امتحانی دانـش  

  آموزان منجر به بهبود عملکرد آنان می شود.
  از روشهاي متنوع نمره گذاري استفاده کنید. -9
a روش تحلیلی ((analytical):  

نمره گذاري که به آن روش امتیاز بندي نیز گفتـه مـی شـود پاسـخ نمونـه بـه اجـزاي        
کوچک تري تقسیم می شود و براي هر جزء مشخص نمره یا امتیاز جداگانه اي در نظر 

  گرفته می شود.
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b روش کلی ((global):  
زاء قسمت اجگذاري که به آن روش درجه بندي نیز گفته می شود پاسخ نمونه به  نمره

هاي کوچک تقسیم نمی شود، بلکه تنها به صورت یک معیار به کـار مـی رود. در ایـن    
را مـی خوانـد و یـک برداشـت کلـی از آن       سـؤال روش معلم کل پاسخ هر فرد به یـک  

  کسب می کند و بعد از این ، برداشت کلی را به یک نمره تبدیل می نماید.
ا براي نمره گذاري پیشنهاد کرد. می تـوان  در روش کلی می توان شیوه هاي مختلفی ر

واحد به شرح  5مردود) یا مقیاس را تا  –یک نمره دوگانه مورد استفاده قرار داد (قبول 
  ذیل افزایش داد.

  1خیلی ضعیف       2ضعیف   3متوسط   4خوب         5خیلی خوب 
یل تـوجیهی  این روش نمره گذاري روشی آسان و سریع تر از روش تحلیلی است اما دال

  روشنی براي دادن نمرات به دست نمی دهد.

c:روش ویژگیهاي اصلی (    

 primaryآزمون تشـریحی روش ویژگیهـاي اصـلی     سؤالهايروش دیگر نمره گذاري 

traits        نام دارد. در این روش معلم یا مصحح ویژگیهـاي اصـلی پاسـخ دانـش آمـوز یـا
را کـه معـرف    0 -4از آنها نمره  را سنجش می کند و براي هر یک سؤالدانشجو به هر 

  عالی تا غیرقابل قبول است منظور می نماید.
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  اي تشریحی به نکات زیر توجه کنیدهنگام نمره گذاري برگه هاي آزمونه
  

  راهنمایی
  

  

یک کلید تصحیح یا یک پاسخ نمونه یا الگو تهیه کنید (از تجارب خود در رابطه با آزمونهاي قبلـی   -1
  .استفاده کنید)

  دیگر بروید. سؤالرا ابتدا تصحیح کنید و بعد به سراغ  سؤالهمه پاسخهاي یک  -2
  گاه به گاه برگه هایی را که قبالً تصحیح کرده اید مجدداً تصحیح کنید. -3
  ورقه ها را بدون دانستن نام صاحبان آنها تصحیح کنید. -4
نظرهاي خود را بـه طـور کتبـی در     درباره نقاط قوت و ضعف پاسخهاي دانش آموزان پیشنهادها و -5

  برگه هاي امتحانی آنها بنویسید. سعی کنید دراین باره به طور شفاهی هم با آنها مذاکره نمایید.
اگر نتیجه ارزشیابی براي مقاصد مهمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، از یکی دو نفر از همکاران  -6

  اید آنان نیز تصحیح کنند.خود بخواهید تا اوراقی را که شما تصحیح کرده 
  هنگام تصحیح اوراق امتحان هدف آموزشی مورد سنجش را همواره در نظر داشته باشید. -7
  آزمونهاي تشریحی محدود پاسخ را حتماً با روش تحلیلی تصحیح کنید. -8
  پیش از شروع به تصحیح اوراق آنها را مخلوط کنید. -9

  

B(:آزمونهاي کوته پاسخ  
حـد واسـط بـین آزمـون تشـریحی و آزمـون        (short answer)پاسخ  آزمونهاي کوته

عینی است. شباهت این نوع آزمون، آزمون تشریحی آن است که در هر دو آنها صـورت  
تهیه می شود و جواب آنها را آزمون شونده تهیه مـی کنـد.    سؤالبه وسیله طراح  سؤال

ختصر است که این آزمونهـا  هاي آزمونهاي کوته پاسخ آن قدر مسؤالبا وجود این، جواب 
  را به کلی از آزمونهاي تشریحی مجزا می سازد و به آزمونهاي عینی نزدیک می کند.
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مختصـر کـه غالبـاً بـراي سـنجش هـدفهاي        سـؤال آزمون کوته پاسـخ از مجموعـه اي   
آموزشی سطح پایین طرح می شوند تشکیل می یابد که به سه دسـته پرسشـی، کامـل    

  عی تقسیم می شوند.کردنی و تشخیصی یا تدا

  محاسن و معایب آزمونهاي کوته پاسخ
  محاسن

  ها و تصحیح پاسخ هاي آنهاسؤالسهولت تهیه  -
  اجراي آنها آسان است -
  تقلب را کاهش می دهند -
غلـط و جـور کردنـی اطالعـات      –نسبت به آزمونهاي عینی چند گزینـه اي صـحیح    -

  تشخیصی بیشتري را در اختیار معلمان می گذارند.
در این نوع آزمونها حدس کورکورانه که از معایب عمده آزمونهاي عینی اسـت وجـود    -

  ندارد.

  معایب:
ت کوته پاسخ نمی توان براي سنجش هدفهاي سطح باالي یادگیري اسـتفاده  سؤاالاز  -

  کرد.
کاربرد زیاد این گونه آزمونها سبب تشویق یادگیرنـدگان بـه حفـظ کـردن اطالعـات       -

  ت خواهد شد.جزئی و بی اهمی
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تصحیح و نمره گذاري پاسخ هاي این آزمونهـا بـه دقـت و سـرعت آزمونهـاي عینـی        -
  عملی نیست.

  هاي کوته پاسخ:سؤالقواعد تهیه 
  باید موضوع مهمی را شامل شود. سؤالهر  -1
را کامالً روشن بنویسید به گونه اي که به پاسخ مشخص و معینی نیاز  سؤالصورت  -2

  ها بیرهیزید.سؤالم و چند پهلو نوشتن داشته باشد از مبه
  را از روي مطالب کتاب عیناً نقل نکنید. سؤالصورت  -3

نقل مطالب کتاب موجب تشویق دانش آموزان به حفظ کـردن مطالـب و مـانع درك و    
  فهم آنان می شود.

هایی که پاسخ آنها اعداد هسـتند، واحـد مقیـاس و میـزان دقتـی را کـه در       سؤالدر  -4
  اید رعایت شوند، مشخص کنید.محاسبات ب

  کامل کردنی، تنها کلمات و عبارات مهم را حذف کنید. کوته پاسخهاي سؤالدر  -5
از آزمون شوندگان بخواهید تا به جنبه هاي مهم آنچه خوانده اند پاسـخ دهنـد نـه بـه     

هاي کامل کردنی، جاي خالی باید مطالب سؤالجنبه هاي بی اهمیت و خیلی جزئی، در 
  شامل شود، یعنی مطالبی که دانستن آنها از سوي آزمون شوندگان مهم است. مهم را

هاي کامل کردنی که براي ارزشیابی پیشرفت تحصـیلی بـه کـار مـی رونـد،      سؤالدر  -6
  تعداد زیادي جاي خالی منظور نکنید.

 سـؤال را تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی هاي کامل کردنی سؤالجاي خالی  -7
  د.قرار دهی
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باشد، آزمون شونده می تواند پیش از رسیدن به  سؤالاگر جاي خالی در قسمت پایانی 
  اطالع کامل حاصل کند. سؤالجاي خالی، از موضوع مورد 

  هاي کامل کردنی را همواره یک اندازه تعیین کنید.سؤالجاي خالی  -8
  ده کنید.هاي پرسشی استفاسؤال، از سؤالهاي کامل کردنیتا حد امکان به جاي  -9

از کاربرد اشارات دستوري و مـوارد دیگـري کـه جـواب      ،هاي کامل کردنیسؤالدر  -10
  را مشخص می کنند خودداري کنید. سؤال

  پیش از تکثیر و اجراي آزمونهاي کوته پاسخ از بابت نکات زیر اطمینان حاصل کنید.
  

  فهرست وارسی
  

یا جمله کوتاه  فرمول، عبارترا طوري نوشته اید که با یک کلمه ، عدد،  سؤال. 1
  جواب داده شود؟ 

  . سؤال را بدون نقل مستقیم جمالت کتاب نوشته اید؟2
  . سؤال را کامالً روشن، صریح و بدون ابهام طرح کرده اید؟ 3
  . اشارات نامربوط دستوري و غیره را حذف کرده اید؟4
  . درجه دقت مورد انتظار را مشخص کرده اید؟5
  مل کردنی جاي خالی را در قسمت آخر سؤال قرار داده اید؟. در سؤالهاي کا6
  . در سؤالهاي کامل کردنی کوشیده اید تا نکات و مفاهیم مهم را حذف کنید؟7
  . در سؤالهاي کامل کردنی از جاهاي خالی متعدد احتراز کرده اید؟8
  . سعی کرده اید حتی االمکان از سؤالهاي نوع پرسشی استفاده کنید؟9

  ؤال را طوري طرح کرده اید که تنها یک جواب درست داشته باشد؟. هر س10
  . هر سؤال را با توجه به یک هدف آموزشی نوشته اید؟11
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  عینی:آزمونهاي انواع 
  غلط -الف) آزمونهاي صحیح 

ر اختیـار آزمـون شـوندگان    غلـط ، تعـدادي سـوال یـا جملـه د      –در آزمونهاي صحیح 
 –گذاشته می شود و او صحیح یا غلط بودن آنها را تعیین می کند. سوال هاي صـحیح  

  غلط ساده ترین سوالهاي عینی هستند.
  غلط –انواع سوالهاي صحیح 

a ( در این نوع سوال یک جمله خبري یـک محاسـبه عـددي، یـا      غلط: –نوع صحیح

ذاشته مـی شـود و از او درخواسـت مـی شـود تـا       یک معادله در اختیار آزمون شونده گ
  درستی یا نادرستی آن را تشخیص دهد.

b (:در این نوع سوال به آزمون شونده جمله اي داده می شود کـه در آن   نوع اصالحی

  غلطی وجود دارد، او باید غلطها را تشخیص دهد، آن را خط بزند و درستش را بنویسد.
c (:غلـط   –که به آن سوال چند صحیح  در این نوع سوال نوع خوشه ايmultiple 

true false      می گویند، تنه سوال به صورت یک جمله نا تمام نوشـته مـی شـود و بـه
دنبال آن تعدادي جـواب قـرار مـی گیرنـد. در ایـن سـوالها، هـر یـک از جـواب هـاي           

  پیشنهادي باید به عنوان صحیح یا غلط مورد قضاوت قرار گیرد.

  غلط –هاي صحیح آزمون محاسن و معایب
  محاسن:

  هاي درسی در قالب عبارتهاي سادهبیان موضوع  -
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  سادگی تهیه -
  عینی بودن تصحیح جوابها -
  زیادي تعداد آن در هر جلسه امتحان -

  معایب:
  این آزمونها اغلب براي سنجش اطالعات جزئی و کم اهمیت به کار می روند. -
  لت دارد.حدس زدن کورکورانه در آنها خیلی زیاد دخا -
      کاربرد زیاد آنها سبب تاکید بی مورد بـر حفـظ طـوطی وار اطالعـات و کـم اهمیـت       -

  .می شود
آنها بیشتر براي سنجش هدفهاي سطح پایین مفیدند و تواناییهاي پیچیده سطح باال  -

  را اندازه نمی گیرند.
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  تفاده هستند:غلط قابل اس –انواع عبارتهایی که براي نوشتن سوالهاي صحیح 
  مثالهایی از کلمات آغازگر  نوع عبارت
  هم  ................ و هم ................ تفاوت بین ................ و ................  مقایسه اي

  اگر ................ بنابراین ................ وقتی که ................  شرطی

  ..... کوچکترین ................ ساختن ................ بزرگترین ...........  رابطه اي
  احتماالً ................

  دلیل عمده ................ منظور از ................   توضیحی
  یکی از عواملی که ................ اگر چه ................

  ....موردي از ................ مثالی از ............  موردي
  مطالعات مربوط به ................ نشان می دهد که ................  شواهدي

  انتظار می رود که ................  پیش بینی

یکی از روشهاي ................ این است که ................ اولین گام در جهت   فرآیندي یا روش
  ....... باید ................................ به منظور اینکه .........

  سوالها شامل اطالعات عددي است و به محاسبه نیاز دارند.  محاسباتی

  ارزشیابی

بهتر است که ................ تا ................ مشکل است ................ بهتر است 
. ممکن است که ................ باالترین ................ این است که ...............

................ الزم است که ................ تا ................ بزرگترین مشکل 
  ................ این است که ................

  

  غلط –قواعد تهیه سوالهاي صحیح 
  سوالها را تا حد امکان مختصر، ساده و روشن بنویسید. -1

  ک مطلب مهم را سنجش کنید.براي این منظور در هر سوال تنها ی
جمله هایی به کار برید که درست یا غلط بودن آنها براي کسانی که موضـوع سـوال    -2

  را یاد گرفته اند آشکار باشد.



 ٣٢

  از کاربرد کلماتی چون همه، بعضی وقتها، غالباً، هرگز و از این قبیل پرهیز کنید. -3
بعضی » « غالباً« دهند از کلمات گاهی اوقات معلمان براي اینکه سوال را درست جلوه 

استفاده مـی کننـد، از سـوي دیگـر وقتـی کـه مـی        » بسیاري از« و » عموماً» « وقتها
خواهند غلط بودن آن را آشکار کننـد از کلمـاتی ماننـد هرگـز، همیشـه، و هـیچ یـک        
استفاده می کنند، دانش آموزان به سرعت می آموزند که این کلمات چه نقشی دارند و 

ینکه از صحیح یا غلط بودن سوال آگاه باشند به آن پاسخ درست می دهند. اگـر  بدون ا
بدون استفاده از این کلمات امکان نوشتن یک جلمه صحیح یا غلط میسر نیسـت بهتـر   

  است از نوع دیگر سوالها استفاده شود.
  سعی کنید طول سوالهاي صحیح و سوالهاي غلط هم اندازه باشند. -4
  سوالهاي صحیح و سوالهاي غلط تقریباً به یک اندازه باشند. سعی کنید تعداد -5
  غلط را از روي جمله هاي کتاب ننویسید. –سوالهاي صحیح  -6

نقل جمالت کتاب در سوالهاي امتحانی سبب می شـود کـه دانـش آمـوزان بـه حفـظ       
  کردن مطالب تشویق شوند.

ز گنجانیدن مطالـب  سعی کنید هر سوال به یک هدف آموزشی مهم مربوط باشد و ا -7
  در سوال پرهیز کنید.اهمیت بی 

  آزمونهاي جور کردنیب) 
آزمونهاي جور کردنی از تعدادي سوال تشکیل می شوند که هر یک از آنها شـامل یـک   

وظیفـه آزمـون شـونده     ستون معرف پرسش ها و ستون دیگر نشان دهنده پاسخ اسـت. 
د. نـوع دیگـر سـوالهاي جـور     آن است که پاسخ ها را با پرسش هاي مربوطـه جـور کنـ   
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، نوع رده بندي است در این نوع سوالها، یک طرح درس رده بندي ارائه می شود کردنی
و از دانش آموزان خواسته می شود تا هر سوال را طبق طرحی که داده شـد رده بنـدي   

  کند.
  محاسن و معایب آزمونهاي جور کردنی

  محاسن:
زمان زیادي الزم ندارد، تعـداد زیـادي از آنهـا را    از آنجا که پاسخ دادن به این سوالها  -

  می توان در یک زمان معین مورد استفاده قرار داد.
تصحیح سوالهاي جور کردنی به سـرعت و سـهولت امکـان پـذیر اسـت و نیـازي بـه         -

  مصحح متخصص ندارد.
  توانایی تشخیص بین امور را به خوبی می سنجد. -

  معایب:
ـ  - داعی بـین امـور، حفـظ طـوطی وار دخالـت زیـادي دارد و       از آنجا که در یادگیري ت

بین امور تأکیـد مـی کننـد، ایـن      حفظیمعلمان غالباً در تهیه این نوع سوالها بر روابط 
آزمونها اگر به دقت تهیه نشوند ممکـن اسـت دانـش آمـوزان را بـه یـادگیري مطالـب        

  سطحی و غیر عمقی سوق دهند.
  از پرسش ها که به انـدازه کـافی شـبیه بـه هـم      یدا کردن مجموعه اي پبعضی وقتها  -

  می باشند تا بتوان براي آنها مجموعه پاسخ هاي همگونی پیدا کرد کار دشواري است.
  بعضی راهنماییهاي این سوالها مبهم هستند. -
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  بعضی پرسش ها و جواب ها بیش از حد طوالنی هستند. -
  جوابها ناهمگون و مبهم هستند. -

  اي جور کردنیقواعد تهیه سواله
  پرسشها و پاسخهاي متجانس یا همگون انتخاب کنید. -1
طول فهرست هاي پرسش و پاسخ را کوتاه انتخاب کنید و مطالب کمتري را در هـر   -2

  یک از پاسخها قرار دهید.
در راهنماي سوال، اطالعات الزم را درباره نحوه مقایسـه و جـور کـردن پرسشـها و      -3

  قرار دهید. رانفراگیپاسخها در اختیار 
  همه پرسش ها و پاسخ هاي یک سوال را در یک صفحه قرار دهید. -4
  در صورت امکان فهرست پاسخ ها را به طور منطقی مرتب کنید. -5
در فهرست پرسشهاي سوالهاي جور کردنی از کاربرد جمالت نیمه تمـام خـودداري    -6

  کنید.
  خص کنید.پرسش ها را با شماره و پاسخ ها را با حروف مش -7
  ت جلوه کند.رسهر یک از پاسخها باید براي تمام پرسش ها یک سوال د -8
از نوشتن سوالهایی که پرسشها و پاسخ هـاي آنهـا کـامالً بـا هـم جـور مـی شـوند          -9

  بپرهیزید.
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  پیش از تکثیر و اجراي آزمونهاي جور کردنی از بابت اقدامات زیر اطمینان حاصل کنید
  فهرست وارسی

  
  سشها و پاسخهاي متجانس یا همگون تهیه دیده اید؟. پر1
  . براي هر سوال راهنماییها و توضیحهاي روشن و مشخص نوشته اید؟2
  . همه پاسخها درست و منطقی به نظر می رسند؟3
  . از نوشتن پاسخهاي بی مورد و دور از پرسشها پرهیز کرده اید؟4
  . طول ستونهاي پرسش و پاسخ سوالها کوتاه هستند؟5
. از نوشتن سوالهایی که در آن تعداد پاسخها برابر بـا تعـداد پرسشهاسـت و هـر     6

  پرسش تنها یک بار مورد استفاده قرار می گیرد پرهیز کرده اید؟
عبارتهاي طـوالنی را در فهرسـت پرسشـها و مطالـب مختصـر را در فهرسـت       . 7

  پاسخها قرار داده اید؟
ا را به یـک ترتیـب منطقـی مرتـب     . آنجا که امکان داشته است فهرست پاسخه8

کرده اید، مثالً اسامی به ترتیب حروف الفبا، اعداد به ترتیب بزرگـی و کـوچکی، و   
  تاریخها به ترتیب زمانی؟

  پرسشها را با شماره و پاسخها را با حروف مشخص کرده اید؟. 9
  . از کاربرد جمالت نا تمام در فهرست پرسشها خودداري کرده اید؟10
   رسشها و پاسخهاي مربوط به یـک سـوال را در یـک روي کاغـذ قـرار      . تمام پ11

  داده اید؟
. از کاربرد نشانه ها و عالئم هدایت کننده که سبب انتخاب پاسخها می شـوند  12

  خودداري کرده اید؟

  بله
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  

  
-  

  
  
-  
-  
-  

  
-  

  
-  

  نه
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  

  
-  

  
  
-  
-  
-  

  
-  

  
-  

  

  آزمونهاي چند گزینه اي:ج) 
مون چند گزینه اي شامل تعداد سوال است که هر یک از آنها از یک قسمت اصـلی و  آز

تعدادي گزینه (پاسخ) تشکیل می شود. و آزمون شونده از میان گزینه هاي پیشـنهادي  
  گزینه صحیح (پاسخ سوال) را انتخاب می کند.
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  قسمت هاي مختلف سوال چند گزینه اي

  اصلی زیر است:هر سوال چند گزینه اي شامل قسمت هاي 
این بخش سوال متن اصلی سوال را تشکیل می دهـد  قسمت اصلی یا تنه سوال:  -1

  و در برگیرنده مسئله یا موضوعی است که سوال باید آن را اندازه گیري کند.
یکی از گزینه هاي پیشنهادي پاسخ درست سـوال   گزینه درست یا پاسخ سوال: -2

    گفتـه  (key)یند به ایـن گزینـه ، گزینـه کلیـد     است که آزمون شونده باید آن را برگز
  می شود.

: به غیـر از گزینـه درسـت سـوال، تعـدادي      (distracters) گزینه هاي انحرافی -3

گزینه دیگر نیز براي هر سوال تهیه می شود که به آن گزینه هاي انحرافی مـی گوینـد.   
سخ درست سـوال  نقش گزینه هاي انحرافی منحرف کردن آزمون شوندگانی است که پا

   را نمی دانند.
متن اصلی یا تنه سوال را یک جمله استفهامی یا یک جمله ناتمام تشکیل مـی دهـد و   

  گزینه هاي پیشنهادي جواب جمله استفهامی یا تکمیل کننده جمله ناقص هستند.
 5تـا   2تعداد گزینه هاي سوالهاي چند گزینه اي (گزینه درسـت، گزینـه انحرافـی) از    

. از لحاظ نظري هر چه تعداد گزینه ها بیشتر باشد حدس زدن کمتر اسـت  متغیر است
پاسخ انحرافـی کـار دشـواري اسـت، آزمونهـاي       3اما به سبب اینکه پیدا کردن بیش از 

چهار گزینه اي که در آنها امکان حدس زدن جواب درس یک در چهـار اسـت شـهرت    
  بیشتري کسب کرده اند.
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  انواع سوالهاي چند گزینه اي
به آنچه توضیح دادیم، اصوالً از یک تنه، یک گزینه درست،  به انال چند گزینه اي، بسو

  تعدادي گزینه غلط درست می شود.
a (:این نوع سوال ساده ترین نوع سوال چند گزینه اي است. در ایـن   نوع تنها گزینه

  نوع سوال تنها یکی از گزینه ها درست است و بقیه گزینه ها کامالً غلط هستند.
b (:در این نوع سوال همه گزینه ها درسـت هسـتند، امـا یکـی از      نوع بهترین گزینه

  آنها از همه درست تر یا بهتر است.
c (:این نوع سوال به صورت منفی بیان می شود و همه گزینه ها بجز یکـی   نوع منفی

  از آنها درست هستند.
  محاسن آزمونهاي چند گزینه اي:

ونهاي عینی انعطاف پذیرترند، آنها عالوه بر دانـش، توانـایی،   این آزمونها از سایر آزم -1
  استدالل، قضاوت و بسیاري بازده هاي مهم دیگري یادگیري را می سنجد.

با استفاده از سوالهاي چند گزینه اي می توان در یک زمان محدود تعداد زیـادي از   -2
  هدفهاي آموزشی و بخش مهمی از محتوي درس را اندازه گیري کرد.

غلـط کمتـر امکـان حـدس      –آزمونهاي چند گزینه اي نسبت به آزمونهاي صـحیح   -3
  کورکورانه را به آزمون شونده می دهند.

  پاسخهاي این سوالها به سادگی و با عینیت کامل قابل تصحیح هستند. -4
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         دانش آمـوزان و معلمـان ایـن نـوع آزمونهـا را بـه سـایر آزمونهـاي عینـی تـرجیح           -5
  د.می دهن

اگر گزینه هاي انحرافی این آزمونها با توجه به اشتباهات و کـج فهمـی هـا متـداول      -6
دانش آموزان تهیه شوند، منبع بسیار مناسبی براي تشخیص مشـکالت دانـش آمـوزان    

  خواهند بود.
  :معایب آزمونهاي چند گزینه اي

  ساختن این آزمونها بسیار دشوار است. -1
گزینـه اي را در حـد سـنجش اطالعـات جزئـی و کـم        معلمان اغلب سوالهاي چند -2

  اهمیت می نویسند.
غلط خوانـدن ایـن آزمونهـا و پیـدا کـردن گزینـه        –در مقایسه با آزمونهاي صحیح  -3

درست مستلزم صرف وقت زیادتري است به ویژه اگر گزینـه هـا خیلـی شـبیه بـه هـم       
  ساخته شوند.

      ی شـود دانـش آمـوزانی کـه خطـر     هاي غلط نمره منفـی داده مـ  زمانی که به پاسخ -4
  می کنند از سایر دانش آموزان نمره بهتر می گیرند.

دانش آموزان قوي بیش از دانش آموزان معمـولی قـادر بـه پیـدا کـردن اشـکاالت،        -5
پیچیدگی و نظرگاههاي واگرا (غیر معمولی) در سوالها هستند اما از آنجا که تنهـا یـک   

      ، بابـت ایـن تیـز بینـی هـاي خـود نـه تنهـا تشـویق          پاسخ صحیح در سوال وجود دارد
نمی شوند بلکه با دادن جوابی که مورد نظر طراح سوال نیست ممکن است تنبیـه هـم   

  شوند.
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  قواعد تهیه سوالهاي چند گزینه اي:
  با یک موضوع مهم یا یک هدف آموزشی اندازه بگیرد. را هر سوال -1

پاسـخ   ز خود بپرسد که آیا دانسـتن و ندانسـتن  در طرح هر سوال، نویسنده سوال باید ا
سوال در صالحیت آزمون شونده از لحاظ مطلب مورد آزمایش، تـأثیر دارد یـا نـه؟ اگـر     

  موضوع در سوال اقدام کند. جواب این سوال مثبت بود آن گاه باید به گنجانیدن
  بیشتر از یک مسئله یا یک مطلب در هر سوال قرار ندهید. -2
کامالً روشن و واضـح بنویسـید و از عبـارات و کلمـات قابـل فهـم آزمـون        سوالها را  -3

  شوندگان استفاده کنید.
  از تکرار مطالب در گزینه هاي خودداري کنید. -4
  مطالب اصلی سوال را به طور کامل در تنه سوال بنویسید. -5

تنه صوال باید شامل مطالب مهم سوال باشد بـه گونـه اي کـه آزمـون شـونده، پـس از       
خواندان آن و پیش از مراجعه به گزینه ها، اندیشه اصـلی مـورد سـوال را درك کنـد و     

  بداند که سوال به چه مطلبی مربوط است.
  همه گزینه هاي یک سوال باید متجانس و به موضوع واحدي مربوط باشند. -6

همه گزینه هاي یک سوال باید از لحاظ محتوا همگون یا متجانس باشند نه اینکـه هـر   
  از آنها به مطلب جداگانه اي اشاره کند. یک

سوال را باید طوري بنویسید که پاسخ درست تنها پاسـخ درسـت یـا قطعـاً درسـت       -7
  ترین پاسخ باشد.

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



 ٤٠

ان بـی اطـالع از   گزینه هاي انحرافی را طوري بنویسـید کـه توجـه آزمـون شـوندگ      -9
  .موضوع سوال را به خود جلب کنند

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

  استفاده کنید. فراگیراناز غلطهاي معمول . 1
ا . از کلماتی که مهم به نظر می رسند (مانند با اهمیت، معنی دار و دقیق) و به تنه سـوال ربـط پیـد   2

  می کنند استفاده کنید. اما در این کار افراط نکنید.
  .. از کلماتی که با تنه سوال تداعی کالمی دارند استفاده کنید ( مانند سیاست مدار، سیاسی)3
  . از زبان کتاب درسی و عبارات دیگري که ظاهري درست نما دارند استفاده کنید.4
تی هاي دانش آموزان ناشی می شود استفاده کنیـد  . از پاسخهاي غلطی که از کج فهمی ها و بی دق5

  (مثالً فراموش می کنند که دسی متر را به سانتی متر تبدیل کنند).
  . از گزینه هاي انحرافی که از لحاظ محتوا متجانس و شبیه به گزینه درست هستند استفاده کنید.6
لحاظ دسـتوري بـا آن همـاهنگی     . از گزینه هاي انحرافی که در شکل ظاهر با تنه سوال موازي و از7

  دارند استفاده کنید.
. گزینه هاي انحرافی را از لحاظ طول، واژگان، ساختار جمله و پیچیـدگی موضـوع شـبیه بـه گزینـه      8

  درست بنویسید.
گزینه هاي انحرافی باید پاسخ دهندگان بی اطالع از موضوع سوال را منحرف کنند، اما نبایـد   احتیاط:

  ن مسلط بر موضوع سوال گمراه کننده باشند.براي پاسخ دهندگا
  

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

  از به کار بردن اشاره هاي دستوري نامربوط و ... خودداري کنید. -11
  در سواالت منفی کلمات منفی را برجسته جلوه دهید. -12
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از نوشتن سوالهایی که در آنها متن سوال منفی و گزینـه هـا هـم منفـی هسـتند       -13
  یعنی منفی مضاعف، احتراز کنید.

تا حد امکان از کاربرد عبارتهایی مانند همه آنچه در باال گفته شد، تمـامی مـوارد    -14
  فوق و غیره خودداري کنید.

  سوالها را مستقل از یکدیگر بنویسید. -15
  به یک سوال نباید شرط الزم براي پاسخ دادن به سوال دیگر باشد. پاسخ دادن

  از طرح سوالهاي گمراه کننده بپرهیزید. -16
  ی از آنها درست است به کار بندید.دو گزینه متضاد را که یک -17

هر گاه در میان گزینه ها تنها یک زوج گزینه متضاد به کار مـی رود کـه یکـی از آنهـا     
اشد، احتماالً آزمون شونده انتخـاب خـود را بـه همـین دو گزینـه      گزینه درست سوال ب
  محدود خواهد کرد.

  طول گزینه درست را در سوالهاي مختلف تغییر دهید. -18
گزینه درست در مقایسه با گزینه هاي انحرافی باید طوري نوشته شود که به هیچ وجـه  

از سـایر گزینـه هـا    نمایان نباشد. گزینه درست نباید در چندین سوال پشـت سـر هـم    
بلندتر یا کوتاهتر باشد، زیرا ممکن است آزمون شونده را ، صـرف نظـر از اینکـه جـواب     

  درست سوال را می داند یا نمی داند، در پیدا کردن گزینه درست کمک کند.
  محل گزینه درست را در میان گزینه هاي انحرافی به طور تصادفی انتخاب کنید. -19
  گزینه در نظر بگیرید. 5تا  3 براي هر سوال بین -20
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و از این قبیل را زیاد بـه  عبارتهایی نظیر هیچ یک از موارد باال یا هیچ کدام از آنها  -21
  کار نبرید.

ارد ماننـد  البته کاربرد گزینه هیچ یک از موارد باال به کلی بی فایده نیست در بعضی مو
آنها یک جواب کـامالً درسـت    که در ریاضی اري جمله ها، یا(تکیه کلمات یا عالمت گذ

     را مـی تـوان بـه عنـوان گزینـه درسـت یـا یکـی از        » هیچ یک از آنها« یافت می شود 
گزینه هاي انحرافی به کار برد اما نباید از آن به فراوانی اسـتفاده شـود. در ضـمن ایـن     

ینـه  گزینه را باید هم به عنوان گزینه درست مورد استفاده قرار داد و هم بـه عنـوان گز  
  غلط.

  استفاده کنید.» نمی دانم« در آزمونهاي تکوینی از گزینه  -22
هر چند که درباره کاربرد این گزینه میان صاحب نظران اخـتالف عقیـده وجـود دارد ،    
می توان از آن در سوال هاي آزمون تکوینی که بـراي شناسـایی مشـکالت یـادگیري و     

تکوینی به عنوان کمکی براي آموزش و  آموزش به کار می روند استفاده کرد. آزمونهاي
به منظور تشخیص مشکالت یادگیران و فراگیران و آموزش معلمان مورد اسـتفاده قـرار   

  می گیرد و هدف از آنها نمره دادن به فراگیران نیست.
درسوالهایی که تنه آنها جمله نا تمام است جاي خـالی را در قسـمت آخـر جملـه      -23

  قرار دهید.
هر چند آزمونهـاي   صورت لزوم از آزمونهاي چند گزینه اي استفاده کنید.تنها در  -24

چند گزینه اي داراي فایده هاي زیادي هستند در همه جا اثر بخشی یکسانی ندارنـد و  
  مواردي یافت می شود که بهتر است از آزمونهاي دیگر به جاي آنها استفاده کرد.
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  از بابت اقدامات زیر اطمینان حاصل کنید.پیش از تکثیر و اجراي آزمونهاي چندگزینه اي 

  فهرست وارسی
  
  . هر سوال به روشنی موضوع مورد نظر را بیان می کند؟1
  . موضوع اصلی سوال را در تنه سوال نوشته اید؟2
  . مطالب تکراري گزینه ها را در تنه سوال قرار داده اید؟3
  . هر سوال یک موضوع مهم را اندازه می گیرد؟4
  هاي یک سوال با هم تجانس دارند؟. گزینه 5
. در هر سوال تنها یک گزینه درست یا یک گزینه که از همه گزینه ها بهتـر اسـت   6

  وجود دارد؟
فرآیندهاي پیچیده ذهنی نوشـته ایـد موقعیتهـاي    . در سوالهایی که براي سنجش 7

  جدید را مطرح کرده اید؟
        وضـوع را بـه خـود جلـب    . گزینه هاي انحرافی آزمـون شـوندگان بـی اطـالع از م    8

  می کنند؟
  . گزینه هاي هر سوال از نظر دستوري و جمله بندي با تنه سوال مطابقت دارند؟9

  . از کاربرد اشاره هاي نامربوط خودداري کرده اید؟10
  . در سوالهاي منفی زیر عبارات منفی خط کشیده اید؟11
  ي کرده اید؟. از کاربرد منفی مضاعف در نوشتن سوالها خوددار12
  . از کاربرد عبارتهایی نظیر همه آنها و همه آنچه در باال گفته شد خودداري کرده اید؟13
  . سوالها مستقل از یکدیگر هستند؟14
  . از طرح سوالهاي گمراه کننده اجتناب کرده اید؟15
  . از کاربرد دو گزینه متضاد که یکی از آنها درست است خودداري کرده اید؟16
  گزینه درست در سوالهاي مختلف متغیر است؟. طول 17
  کرده اید؟   . محل گزینه درست را در میان گزینه هاي انحرافی به طور تصادفی انتخاب18
  . سوالها در حد درك و فهم آزمون شوندگان هستند؟19
  . گزینه هیچ یک از موارد باال را حتی المقدور کم مورد استفاده قرار داده اید؟20
  ی را در انتهاي تنه سوال قرار داده اید؟. جاي خال21
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  : (ع)حضرت علی 

  

علم بسته به عمل است پس 
دانست عمل کرد و هر که 

اگر  ،ی کندعلم عمل را ندا م
آنرا پذیرفت از آن علم سود 

ه می شود و گرنه علم از برد
  عمل دور می گردد.


