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  تعالي بسمه
  

  اطلبوالعلم من المهد الي الحد
  )ص(پيامبر اسالم 

  
 مقدمه

ها و تجربيات نوين آموزشي،  ي سوم ميالدي، پيشرفت با ورود به هزاره
ز «، )ص(اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم

، »العمر يادگيري مادام«ديگر ، يا به عبارت »گهواره تا گور دانش بجوي
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . مصداق عملي يابد

ي  المللي درباره طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان نمي
، 1995(» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان 

Dolors (حيات انسان را  هاي بيان شده است، يادگيري تمام جنبه
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها و . گيرد دربرمي

  .نمايد هاي آن، بعيد مي آموزشي و زيرساخت هاي نظام بازآفريني مؤلفه
ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
عات از طريق كتاب، يادگيري اطال. موزشي هستند هاي آ كشورمان، كتاب

گانيه . (رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است علي
  ).1378وريس، ترجمه مهجور، 

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته  كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود را  اي در سراسر نظام ي رسانه يافته

  .ق يادگيري در سطوح مختلف فراگيران بپردازندحفظ كنند و به تحق
ريزي آموزشي وزارت آموزش  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي فرهنگي و آموزشي »و پرورش
هاي آموزشي  يابي كتاب ريزي، توليد و ارزش كشور، در امر پژوهش، برنامه
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ن، عالوه بر ساماندهي امور توليد و نشر اين سازما. اي دارد نقش عمده
اندركاران امور چاپ  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت كتاب

هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را بر عهده  دانش
حاضر فراهم شده است، تالشي مقدماتي براي ي  آنچه در مجموعه. دارد

ي  اميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كليه. باشد نيل به اين مقصد مي
تر  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران امر تعليم و تربيت، در گام صاحب

آموزشي كشور   رماني نظام هاي متعالي و آ شوند و به سمت تحقق هدف
  پيش روند

  آموزشي ت كمكدفتر انتشارا
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  مقدمه
يابي به طور ساده به تعيين ارزش براي هر چيزي يادآوري ارزشي  رزشا

: تري از آن به دست داد توان تعريف جامع اما با اين حال، مي. شود گفته مي
آوري، تحليل و تفسير اطالعات  دار براي جمع يابي به فرايند نظام ارزش«

ر تحقق هاي مورد نظ شود به اين منظور كه تعيين شود آيا هدف گفته مي
، ص 1368سيف، (» اند يا در حال تحقق يافتن هستند و به چه ميزاني يافته
ريزي درسي در سطح  ناپذير از فرايند برنامه يابي بخشي جدايي ، ارزش)32

. شود محسوب مي) كالس درسي(و يا در سطح خرد ) سطح ملي(كالن 
ن كمك يابا ريزان و يا ارزش يابي در سطح كالن، به برنامه عامل ارزش

آيا اهداف برنام درسي قابل حصول است، يا به : كند تا مشخص سازند مي
ي طراحي شده است، يا به اجرا  اصالح و تغيير نياز دارد؟ آيا مشكل در برنامه

كند، مشكالت  يابي به معلم كمك مي گردد؟ در سطح خرد، ارزش بر مي
هاي  نارسايي تدريس خود را شناسايي كند، موانع يادگيري را تشخيص دهد،

ي درسي را باز شناسد، در شيوه تدريس خود تجديدنظر كند،  برنامه
ها را در جريان  آموزان را از عملكرد خودشان آگاه سازد و يا خانواده دانش

  .پيشرفت تحصيلي فرزندانشان قرار دهد
يابي مناسب، بايد درصدد بررسي و  ي ارزش به عبارت ديگر، برنامه

هاي متفاوت يادگيري  اهداف درس برآيد و اهداف حوزهبرآورد ميزان تحقق 
همچنين با محتواي آموزشي، . را پوشش دهد) شناختي، عاطفي و رفتاري(

هاي تدريس هماهنگي و تناسب  هاي يادگيري و روش ها و فعاليت تجربه
هاي يادگيري   تر از همه اين كه بخشي از برنامه مهم. كامل داشته باشد

هاي آنان  اي براي قضاوت در مورد صالحيت و تنها وسيلهآموزان باشد  دانش
  .ي بعد نباشد ي تحصيلي و ورود به مرحله و دوره براي عبور از يك دوره
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ي  ي اين جزوه، راهنمايي مؤلفان و ناشران در تهيه هدف از تهيه
يابي پيشرفت تحصيلي به ويژه براي  هاي سنجش و ارزش كتاب
داف اين جزوه كمك به مؤلفان در شناخت از ديگر اه. آموزان است دانش

يابي توسط شوراي عالي آموزش و پرورش و  اصول مصوب حاكم بر ارزش
يابي و آگاهي از مالحظات  شناخت مفاهيم و اصطالحات رايج در ارزش

يابي و آشنايي با  هاي سنجش و ارزش آموزشي و تربيتي در تأليف كتاب
رواج . ر درك و فهم استهاي متنوع و مبتني ب اصول طراحي آزمون

هاي تربيتي آن امروزه بر  هاي آزمون حافظه محور در بازار و آسيب كتاب
يابي پيشرفت  همگان روشن است و اين كتابچه با استفاده از منابع ارزش

بديهي . ها تهيه شده است تحصيلي و تجارب مؤلفان در توليد اين كتاب
يابي نخواهند  جع در زمينه ارزشهاي مر نياز از مطالعه كتاب است مؤلفان بي

ي  دانند كه هدف از توليد اين جزوه ارائه خوانندگان محترم به خوبي مي. بود
مندان براي آگاهي بيشتر  رهنمودهاي كلي است و نه تفصيلي، عالقه

توانند به منابعي كه در پايان اين جزوه بدان اشاره شده است، مراجعه  مي
  .كنند
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  تعاريف و اصطالحات
كند، يك شخص يا يك  مي  فرايندي است كه تعيين: 1گيري اندازه - 1

برخوردار است و به عبارت ديگر نسبت دادن   چيز، چه مقدار از يك ويژگي
براي . ي معين اعداد به مقادير متفاوت خصايص افراد براساس يك قاعده

تر، از وسايلي مانند م... هاي فيزيكي مثل طول، وزن، قد و گيري ويژگي اندازه
گيري مستقيم  به اين دسته از وسايل، وسايل اندازه. شود استفاده مي... ترازو و

ها يا  هاي فيزيكي و رفتارهاي آشكار، ويژگي برخالف ويژگي. گويند مي
را به طور ... صفات رواني مانند هوش، خالقيت، انگيزش، يادگيري و

  .كنند گيري مي غيرمستقيم اندازه
اي از  گيري نمونه زاري است كه براي اندازهوسيله يا اب: 2آزمون - 2

هايي از  آزمون ممكن است شامل مجموعه. رود رفتار آزمودني به كار مي
تواند شامل موقعيتي باشد كه  همچنين مي. هاي امتحاني باشد پرسش
آموز در آن، با انجام دادن يك كار يا يك تكليف، ميزان توانايي و  دانش

ها يا  گيري ويژگي ي اندازه ترين وسيله عمولم. مهارت خود را نشان دهد
  .صفات رواني، آزمون است

هاي رواني يا  گيري يكي از ويژگي وقتي كه براي اندازه: 3آزمودن - 3
شود، به اين عمل يا  تربيتي يك فرد يا گروهي از افراد از آزمون استفاده مي

  )32سيف، ص . (گويند فعاليت آزمون مي
از عمل انجام آزمون كه در طي آن عبارت است  :4امتحان - 4

تعدادي سؤال كه به صورت هدفمند از محتواي كتاب و يا خزانه سؤال 
به . گيرند آموزان از طريق آن مورد آزمون قرار مي شود و دانش گزينش مي

ها با تعدادي از  عبارت ديگر، وسيله يا روشي است كه در آن، آزمودني
شوند، يا به انجام  گر، مواجه ميخوان و هماهنگ با يكدي هاي هم سؤال
ي اين شرايط و در خاتمه  در نتيجه. شوند هاي علمي وادار مي فعاليت

اي  كننده در امتحان، مقايسه هاي افراد شركت توان از توانايي موقعيت، مي
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تر تعريف شده است و  آزموني در مقياس وسيع  امتحان،. كمي به دست آورد
  .گيرد ود و غالباً به صورت رسمي انجام ميش معموالً شامل چند آزمون مي

ها و فرايند  آوري اطالعات در مورد آموخته به معناي جمع :5سنجش
آموزان به منظور كسب آگاهي از ميزان يادگيري و نيازهاي  يادگيري دانش

هاي متفاوت  تواند به شيوه آوري اطالعات مي اين جمع. آموزشي آنان است
ي رفتار و ثبت مشهودات، انجام محاسبه،  همشاهد: صورت پذيرد؛ مانند
سنجش از سوي ديگر يك تحليل جامع و چندوجهي . اجراي آزمون و غيره

  .از عملكرد آزمون شونده است
شود، اما زماني كه در  گيري صرفاً با استفاده از آزمون انجام مي اندازه

سنجش  گيري عالوه بر آزمون از، وسايل ديگري استفاده شود، به آن اندازه
  .گويند مي

سنجش شامل استفاده از فنون متفاوتي است و تأكيد زيادي بر 
بيني عملكرد  سنجش نوعي تحليل باليني و پيش. ي عملكرد دارد مشاهده

  .گيري است ي اندازه در حالي كه آزمون يك ابزار و وسيله. است
آوري، تحليل و  دار براي جمع به فرايندي نظام: 6يابي ارزش - 6
هاي  آيا هدف: شود، به اين منظور كه تعيين شود اطالعات گفته ميتفسير 

اند يا در حال تحقق يافتن هستند و به چه ميزاني؟  مورد نظر تحقق يافته
ي مطلوب بودن يا مطلوب نبودن  يابي شامل داوري ارزشي درباره ارزش
 گونه داوري يا گيري هيچ اما در اندازه. يابي است يا موضوع ارزش  ويژگي

  .گيرد ي نتايج حاصل، انجام نمي قضاوت درباره
يابي پيشرفت تحصيلي، فرايندي  ارزش: 7يابي پيشرفت تحصيلي ارزش

آموزان در رسيدن به  منظم به منظور تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت دانش
هاي  گيري يابي يك سلسله اندازه بنابراين، ارزش. هاي آموزشي است هدف

. كند هاي آموزشي معنا پيدا نمي به هدف نامنظم نيست و بدون توجه
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يابي پيشرفت تحصيلي فرايندي منظم براي تعيين و تشخيص ميزان  ارزش
  .آموزان در رسيدن به اهداف آموزشي است پيشرفت دانش

گيري، توصيف كمي از  اندازه. گيري است تر از اندازه يابي جامع ارزش
وي توصيف كمي و كيفي به  يابي از رفتار آموز است، ولي ارزش رفتار دانش
يابي، داوري ارزشي در مورد بودن يا نبودن صفات  ارزش. دهد دست مي

  .گيري شده است  اندازه
شود،  يابي پيشرفت تحصيلي برداشته مي نخستين گامي كه در ارزش

هاي آموزشي معلم و  هاي تحصيلي است تا فعاليت تعيين و شناخت هدف
هاي آموزشي  يابي بايد با هدف ارزش. ددار و هدفمند شو آموز جهت دانش

هماهنگ و از انسجام الزم برخوردار باشد تا بتواند ميزان موفقيت و حصول 
  .هاي تعيين شده را سنجيد و هدف

هاي تدريس به صراحت بيان نشده باشند، بحث در مورد  چه هدف چنان
ر د. هاي پيشرفت تحصيلي، امري بيهوده است آزمون خوب، به ويژه آزمون

شود كه براي تعيين  يابي به فعاليتي رسمي گفته مي آموزش و پرورش، ارزش
يك برنامه، فرايندها و يا نتايج يادگيري مورد ) يا اثربخشي يا ارزش(كيفيت 

  .آيد انتظار به اجرا درمي
ي آموزشي منحصر  يابي تنها به پايان دوره برخالف تصور رايج ارزش

كه هم در ابتداي آموزش، هم در طول  شود، بلكه جرياني مستمر است نمي
يابي بر  فرض ارزش با اين پيش. آموزش، و هم در پايان آن بايد انجام پذيرد

  :سه گونه است
يابي آگاه از سطح  هدف اين نوع ارزش :يابي آغازين ارزش. 1
آموز، شناخت مشكالت يادگيري در  هاي قبلي دانش ها و آمادگي توانايي
. هاي قبلي است هاي احتمالي در يادگيري ن نارساييهاي قبلي، و جبرا درس
نيازهاي درس  گيري ميزان تسلي يادگيرنده بر پيش اندازه«عبارت ديگر  يا به

يابي آغاز سال تحصيلي و يا آغاز  زمان برگزاري اين نوع ارزش» .تازه است
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شود، در  آموزان پرسيده مي سؤاالتي كه از دانش. ي درسي است هر جلسه
نوع آزمون مورد . هاي سال قبل و يا درس قبلي است با آموختهارتباط 

ي اين  زيرا هدف عمده. استفاده معموالً معلم ساخته و مالك مرجع است
هاي  يابي، آگاهي از مشكالت يادگيرندگان در يادگيري هدف نوع ارزش

  .دقيق آموزشي است
 يابي در اين ارزش): اي يا مستمر مرحله(يابي تكويني  ارزش. 2

گيري است، انجام  طول جريان آموزش كه يادگيري در حال تكوين و شكل
هدف از اين . شود يابي تكويني گفته مي شود، به همين دليل به آن ارزش مي

آموزان و  يابي، آگاهي يافتن از نقاط قوت و ضعف يادگيري دانش نوع ارزش
يابي  از ديگر مزاياي ارزش. اصالح روش تدريس از سوي معلم است

يابي توسط همتايان، و نيز  ارزش. هاي فردي تكويني، امكان توجه به تفاوت
سؤاالت ارزيابي . هاي گروهي است يابي از فعاليت فراهم شدن امكان ارزش

هاي ياد گرفته شده و با عنايت به اهداف دانشي، نگرشي و  تكويني از درس
  .گيرد مهارتي صورت مي

يابي تكويني آزمون كتبي، چك  هاي مورد استفاده در ارزش نوع آزمون
هاي گروهي و يا چك  يابي و چك ليست مشاهده فعاليت ليست خود ارزش

يابي به دنبال مشاركت دادن  خود ارزش. ليست مشاهده عملكردي است
يابي از عملكرد فردي و دادن فرصت براي  آموز در فرايند ارزش دانش

. هاي شخصي است فعاليتيابي از  آموزان در ارزش قضاوت منصفانه به دانش
آموزي، ميزان همكاري  از طريق چك ليست گروهي تالش گروه دانش

يابي  هاي فرايند تفكر مورد ارزش اعضاي گروه، نوع مسئوليت افراد، و مهارت
توان به قضاوت كيفي  از چك ليست مشاهده عملكردي مي. گيرد قرار مي

آموزان اقدام  انشدرخصوص فرايندهاي يادگيري و نمونه كارهاي عملي د
  .نمود
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يابي تكويني، قضاوت شخصي معلم و نيز نظر اوليا گاه مدنظر  در ارزش
ي  پايان مرحله(هاي تكويني در طول دوره  زمان اجراي آزمون. گيرد قرار مي

  .هاي معيني است و يا در زمان) يادگيري يك فصل و يا درس 
يابي  بي و ارزشيا هاي كتبي يا شفاهي، خود ارزش چگونگي سهم آزمون

ي درسي  اي در راهنماي برنامه هاي مشاهده گروهي، به كمك چك ليست
آموزان در  با توجه به نقش اولياي دانش. شود در هر موضوع مشخص مي

توانند در  هاي مربوطه، معلمان مي نامه يين هاي خارج از مدرسه و آ فعاليت
يابي تكويني در  ارزش هاي ابتدايي و راهنمايي حداكثر تا يك نمره به دوره

هاي ديني و  يابي پاياني توجه به زمينه در ارزش. هر درس، اختصاص دهند
آموزان  براي مثال مشاركت دانش. آموزان ضرورت دارد فرهنگي دانش

  يابي درس تعليمات ديني اسالمي و يا آموزش هاي ديني در ارزش اقليت
  .قرآن ضروري نيست

به اين علت به آن پاياني گفته : )تراكمي(يابي پاياني  ارزش. 3
) ترم تحصيلي و يا سال تحصيلي(ي آموزشي  شود كه در پايان دوره مي

توان،  ي آن مي شود و به اين علت تراكمي است كه به وسيله گرفته مي
گيري  ي آموزشي اندازه آموزان را در طول يك دوره يادگيري متراكم دانش

  .كرد
هايي از كل  آموزان و يا نمونه هاي دانش يابي پاياني تمام آموخته ارزش

ها، از دو نوع آزمون  يابي در اين نوع ارزش. كند يابي مي ها را ارزش آموخته
هاي  و آزمون) با هدف تعيين مقدار كلي يادگيري فراگيران(مالك مرجع 

. شود استفاده مي) با هدف مقايسه عملكرد افراد با يكديگر(هنجاري 
براي مثال، . سته به يك مالك نسبي هستندهاي هنجاري واب آزمون

كنيم و به هر كدام رتبه  آموزان را با يكديگر مقايسه مي پيشرفت دانش
يابي است، به اين معني كه  ي بارزي از اين نوع ارزش كنكور نمونه. دهيم مي

ها، كساني كه باالترين  پس از برگزاري آزمون، با توجه به ظرفيت دانشگاه
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نظام و . كنند ن كسب كرده باشند به دانشگاه راه پيدا مينمره را در آزمو
تواند از نوع كمي و يا  هاي ذكر شده مي يابي گيري در هر يك از ارزش اندازه

  .باشد) توصيفي(كيفي 
مفهوم ممكن است كه . مقصود موضوعات كلي يادگيري است :مفهوم

  .دچندين مصداق را كه داراي اشتراكاتي هستند زير پوشش قرار ده
متن يك درس معموالً در اطراف يك يا چند مفهوم بزرگ و تعدادي 

مفهوم ممكن است يك حقيقت، يك . مفهوم ريز سازماندهي شده است
به عبارت ديگر، . مهارت و يا نگرش باشد... رخداد، تعريف، اصل، نظريه و

  .مفهوم ممكن است كه از نوع شناختي، مهارتي و يا نگرشي باشد
منظور از اهداف، انتظارات آموزشي است كه انتظار  :اهداف آموزشي

تايلر، لوي و . رود، فراگيران پس از تدريس يك درس بدان دست يابند مي
، هدف آموزشي را بيان تغييرات مطلوب در رفتار فراگيران در بعد گرونلند

  :آموزان دانند؛ براي مثال دانش دانشي، عملكردي و نگرشي مي
  .را توضيح دهندعلل جنگ ايران و عراق 

  .هاي مكمل را توضيح دهند طرز عمل پروتئين
  .ي الكتريكي بسازند بتوانند يك مدار بسته

  .مند شوند  به خداوند، پيامبر و ائمه عالقه
اهداف آموزشي معموالً در سه گروه شناختي، مهارتي  :سطوح اهداف

ز اين هر يك ا. شوند بندي مي طبقه) عاطفي(و نگرشي ) رواني حركتي (
  .اهداف نيز از سطوح متفاوت از ساده به مشكل برخوردارند

شوند كه با يادآوري،  هايي را شامل مي هدف :اهداف شناختي
هاي ذهني، نظير كاربرد،  ها و مهارت بازشناسي، درك و فهم و رشد توانايي

ي كار  ترين زمينه اين حوزه مهم. يابي سروكار دارند تركيبي و ارزش
ها، به  در حال حاضر، اكثر آزمون. يابي است معلمان در ارزش يابان و ارزش
. گيري عملكرد يادگيرندگان در رفتارهاي شناختي اختصاص دارند اندازه
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هاي كتبي  ي شناختي، آزمون هاي حوزه ي سنجش هدف ترين وسيله مناسب
  .و شفاهي است

  
  
  
  

  ي شناختي بندي و سطوح اهداف در حوزه طبقه
  دانش . 1

آموزان يادآوري امور جزئي  تعريفي كه بلوم ارائه كرده است، دانشبنا به 
ها و  ها و فرايندها، يا يادآوري الگوها، ساخت و كلي، يادآوري روش

به «گيري، وضعيت يادآوري تقريباً همان  براي مقاصد اندازه. هاست موقعيت
هر چند كه در يادآوري ممكن است، مطالب . است» خاطر آوردن مطالب

ي دستخوش تغيير شوند، با اين حال اين ايجاد تغيير بخش كوچكي از اندك
هاي دانش به طور عمده بر  هدف. شود عمل يادآوري را شامل مي

ها از اين قرار  ورزند و سطوح آن شناختي يادآوري تأكيد مي فرايندهاي روان
  .است

  تعاريف و اصطالحات
  حقايق تاريخي علمي

  قراردادها
  ها توالي
  ها بندي طبقه
  ها روش
  ها و اصول تعميم
  ها ها و ساخت نظريه
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  :درك و فهم و برخي ابعاد آن. 2
اين توانايي را . درك به صورت توانايي فهم مطالب تعريف شده است

توان با برگردان مطالب از صورتي به صورت ديگر، تفسير مطلب، برآورد  مي
نتايج يادگيري اين سطح  .و يا حدس زدن در مورد اتفاقات آينده نشان داد

اين طبقه شامل سطوح زير . يك گام فراتر از يادآوري ساده مطالب است
  :است

  ترجمه كردن
  تفسير و توضيح همراه با مثال
  بسط اطالعات، تمثيل، تعميم
  تكميل يك رشته اطالعات

  درك روابط
  علت و معلول

  استدالل و اثبات
  
  :كاربست و برخي از ابعاد آن. 3
هاي جديد و واقعي  ها در موقعيت ربرد به توانايي استفاده از آموختهكا

اين تعريف ممكن است كاربرد قواعد، مفاهيم، اصول، قوانين . كند اشاره مي
  :اين طبقه شامل سطوح زير است. و نظريه را شامل گردد

  ها در يك موقعيت عيني و عمل كارگيري آموخته به
  حل مسئله

  قوانين اجتماعي، فقهي و علمي استفاده از اصول و
  حل ي راه ارائه
  كارگيري اطالعات ذهني به

  
  :تجزيه و تحليل و برخي ابعاد آن. 4
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ي آن  دهنده تجزيه و تحليل به توانايي تقسيم مطلب به اجزاي تشكيل
ي اين امكان شناخت ساخت تركيبي آن فراهم  كند تا به وسيله اشاره مي

شخيص اجزا، تجزيه و تحليل روابط بين اجزا و تواند ت اين قسمت مي. گردد
  :اين طبقه شامل سطوح زير است. شناخت اصول بنيادي را شامل شود

  ها ها از فرضيه تشخيص واقعيت
  تشخيص حق از باطل
  ها در يك رخداد تشخيص انواع رابطه

  نظرها ها و نقطه ها، تعصب تشخيص ديدگاه
  
  :آنتركيب و خالقيت و برخي از ابعاد . 5

تركيب از توانايي درهم آميخت اجزا به نحوي كه ساخت كلي جديدي 
ي  ي يك رساله اين عمل ممكن است تهيه. كند به وجود آيد، حكايت مي

  .ي طرح عملياتي و يا تنظيم يك تئوري را شامل گردد منحصر به فرد، ارائه
  حل يك مسئله به شيوه جديد

  توليد يك اثر بديع
  ي انجام كارتوليد يك نقشه برا

  پيشنهاد يك طرح جديد
  اكتشاف و تدوين اصول و قوانين جديد

  
  :يابي و برخي از ابعاد آن ارزش. 6

ي ارزش مطلب براي منظوري معين  يابي از توانايي قضاوت درباره ارزش
هاي قطعي و  ها بايد براساس مالك گونه قضاوت اين. كند حكايت مي

. مكن است دروني يا بيروني باشندها م اين مالك. مشخصي صورت گيرند
نتايج يادگيري مربوط به اين قسمت در رأس سلسله مراتب حيطه شناختي 

  .شود قرار دارند، زيرا اين نتايج تمام طبقات ديگر را نيز شامل مي
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  توانايي در نشان دادن اشتباهات در يك نظريه، آزمايش و يا تصميم 
  ها ي نظريه توانايي مقايسه

  در نشان دادن اشتباهات در روش انجام يك كارتوانايي 
  بيني با توجه به چند عامل پيش

  
  يابي از اهداف شناختي ي ارزش نحوه

هاي كتبي و يا  يابي از اهداف شناختي معموالً از انواع آزمون براي ارزش
هاي  شود كه خود شامل آزمون هاي عملكردي استفاده مي شفاهي و آزمون

سازي شده و آزمون نمونه  ون شناسايي، آزمون شبيهعملكردي، آزم –كتبي 
ها، فهرست  سنج ها، رغبت سنج هاي شخصيتي، نگرش آزمون. باشد كار مي
هاي مورد استفاده در  و مشاهده رفتار از ديگر آزمون) چك ليست(وارسي 
  .يابي اهداف است ارزش

هاي  اين اهداف به مهارت ):مهارتي(اهداف حيطه رواني حركتي 
نظير ساختن، انجام دادن، نوشتن، (شوند  و ذهني مربوط ميعملي 
  ...)بندي، آزمايش كردن و سازي، خالصه كردن، رسم كردن، طبقه فرضيه
  

  )عاطفي(بندي اهداف در حيطه رواني حركتي  طبقه
  ادراك
  آمادگي

  شده پاسخ هدايت
  عادت

  پاسخ پيچيده آشكار
  انطباق
  ابتكار
  اف مهارتييابي از اهد ي ارزش نحوه
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هاي عملكردي و يا  يابي اهداف مهارتي، از آزمون براي ارزش
سطوح اهداف مهارتي شامل . شود كتبي استفاده مي –هاي عملي  آزمون

ي آشكار، انطباق و  ادراك، آمادگي، پاسخ هدايت شده، عادت، پاسخ پيچيده
ي تحقق اهداف در سطح  تحقق اهداف سطح پايين، الزمه. ابتكارات است

  .االستب
هايي نظير استدالل كردن،  مهارت فرايند تفكر يا ذهني، شامل مهارت

سازي، استنتاج كردن، خالصه كردن،  بندي كردن، حل مسئله، فرضيه طبقه
ها بايد به راهنماهاي  براي اطالع از اين نوع مهارت. شود مي... درك روابط و

  .ي درسي مراجعه كرد برنامه
  

اهدافي هستند كه تغييرات : رزشياهداف عاطفي و نگرشي يا ا
شناسي و سازگاري را  ها و نيز رشد ارج ها، ارزش ها، نگرش حاصل در عالقه

  .دهد نشان مي
  

  )نگرشي(بندي اهداف در حيطه عاطفي  طبقه
  )توجه(دريافت 
  پاسخ
  گذاري ارزش

  ها سازمان دادن به ارزش
  شخصيت پذيرفتن

  
  و نگرشييابي از اهداف عاطفي  ي ارزش  نحوه
هاي اين حوزه استفاده از فهرست  ي سنجش هدف ترين وسيله مناسب

سطوح اهداف عاطفي و نگرشي . ي رفتار است مشاهده) چك ليست(وارسي 
دريافت كردن، پاسخ دادن، ارزش گذاردن، سازمان دادن به : اند از عبارت
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بي يا هاي گروهي، ارزش يابي از فعاليت شدن، در ارزش ها، و دروني ارزش
توان از  يابي توسط والدين مي يابي و يا ارزش توسط همتايان و يا خود ارزش

  .ي رفتار استفاده ببرد چك ليست مشاهده
  

  يابي پيشرفت تحصيلي اصول حاكم بر ارزش
شوراي عالي آموزش و «ي  اين اصول در هفتصد و سيزدهمين جلسه

  :به آمده استدر مصو. به تصويب رسيد 1383مهرماه  21در تاريخ » پرورش
يابي پيشرفت تحصيلي  هاي ارزش بخشي به فعاليت به منظور نظام«
هاي نوين در تعليم و تربيت،  آموزان و با توجه به رويكردها و نگرش دانش

» يابي پيشرفت تحصيلي اصول حاكم بر ارزش«اصول زير تحت عنوان 
  .شود تعيين مي

: يادگيري –يابي از فرايند ياددهي  ناپذيري ارزش جدايي. 1
 - ناپذير از فرايند ياددهي آموزان بايد به عنوان بخش جدايي يابي دانش ارزش

  .ي پاياني آن، تلقي شود يادگيري، و نه به عنوان نقطه
 - يابي در بهبود فرايند ياددهي استفاده از نتايج ارزش. 2

يابي،  هدف غايي ارزش: ها ها و روش يادگيري و اصالح برنامه
ها بايد در  يابي يادگيري است و نتايج ارزش - ايند ياددهياصالح بهبود فر

  .ها مورد استفاده قرار گيرد ها و روش اصالح برنامه
 - هاي ياددهي ها، محتوا، روش هماهنگي ميان هدف. 3

يابي بايد تناسب و هماهنگي  در ارزش: يابي يادگيري و فرايند ارزش
مربوط به هر درس يادگيري  - هاي ياددهي ها، محتوا و روش بين هدف

  .مورد توجه قرار گيرد
در طراحي و اجراي انواع : آموزان توجه به آمادگي دانش. 4
هاي جسمي، عقلي، عاطفي و رواني  يابي، بايد به آمادگي هاي ارزش برنامه
  .آموزان توجه شود دانش
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يابي بايد به  در ارزش: آموز ي دانش جانبه توجه به رشد همه. 5
شد بدني، عقلي، عاطفي، اجتماعي، اخالقي و حركتي هاي متفاوت ر جنبه
  .آموزان توجه شود دانش
در  :ها ها و مهارت ها، نگرش جانبه به دانش توجه همه. 6
ها،  ي دانش يابي، متناسب با محتواي آموزش و پرورش، بايد به حيطه ارزش
  .آموزان توجه شود هاي دانش ها و مهارت نگرش
هاي خود  آموزان از يادگيري يابي دانش توجه به ارزش. 7

آموز  يابي بايد شرايطي فراهم شود كه دانش در ارزش): يابي خودارزش(
يابي  آموزان را ارزش ها و عملكردهاي خود و ديگر دانش نيز بتواند يادگيري

  .كند
يابي، عالوه  در نظام ارزش :هاي گروهي يابي از فعاليت ارزش. 8

  .يابي به عمل آيد هاي گروهي نيز ارزش تيابي فردي، بايد از فعالي بر ارزش
در  :توجه به فرايندهاي فكري منتهي به توليد پاسخ. 9
يابي بايد عالوه بر پاسخ نهايي، به فرايندي كه به توليد پاسخ منجر  ارزش

  .شده است، توجه كرد
يابي بايد با تأكيد بر روش  ارزش: تأكيد بر نوآوري و خالقيت. 10

  .آموزان را فراهم كرد شد و شكوفايي دانشي ر حل مسئله، زمينه
گيري و سنجش  ها و ابزارهاي اندازه تنوع روش. 11

يابي،  با توجه به اهداف، ماهيت و نوع موارد ارزش :پيشرفت تحصيلي
هاي  مانند پرسش(يابي  ها و ابزارهاي ارزش بايد از انواع متفاوت روش

هاي  انشايي، روش هاي عيني و هاي عملي، انواع پرسش شفاهي، آزمون
ها، گزارش  ي مقاالت و طرح ي كار، ارائه هاي مجموعه مشاهده رفتار، پوشه
يابي مستمر،  يابي عملكردي، ارزش هاي تحقيقاتي، ارزش مربوط به فعاليت
  .شود استفاده مي....) ها، روش خودسنجي و انواع دست ساخته



21 
 

يادگيري  - در فرايند ياددهي :يابي استفاده از انواع ارزش. 12
هاي تدريس، از انواع  ها، محتوا و روش الزم است، با توجه به هدف

از قبيل تشخيصي، تكويني، مجموعي، هنجار مرجع، هدف (ها  يابي ارزش
  .استفاده شود...) مرجع، دروني، بيروني، ملي و

در فرايند  :يابي استقالل مدرسه و معلم در فرايند ارزش. 13
هاي كلي  رسه و معلم در چارچوب سياستيابي بايد استقالل مد ارزش

  .آموزش و پرورش حفظ شود
به موجب  :يابي رعايت قواعد اخالقي و انساني در ارزش. 14

اي ساماندهي و اجرا شود كه موجب  يابي بايد به گونه اين اصل، ارزش
دار شدن حقوق، تعامالت انساني، اعتماد به نفس و سالمت رواني  خدشه
  .م نشودآموزان يا معل دانش

يابي پيشرفت  در انجام ارزش :هاي فردي توجه به تفاوت. 15
  .آموزان توجه شود هاي فردي دانش بايد به تفاوت تحصيلي مي

در  :يابي ضرورت هماهنگي در تحقق اصول ارزش. 16
ها، مراكز، ادارات، واحدها و ساير  كارگيري اصول فوق بايد ميان سازمان به

هاي  ها، ابزارها، معيارها و برنامه در مورد روشيابي  هاي مسئول ارزش بخش
آموزان، تعهد و هماهنگي  گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي دانش اندازه

  .كامل وجود داشته باشد
  

  يابي پيشرفت تحصيلي اهداف ارزش
  هاي آموزشي ها و روش آوري اطالعات براي اصالح برنامه جمع - 
  آموزان براي ارتقا به پايه حصول اطمينان از تحقق يادگيري در دانش - 
  ي تحصيلي باالتر يا دوره
  اصالح فرايند ياددهي و يادگيري - 
  ايجاد مهارت، خودارزيابي به صورت فردي و گروهي - 
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  آموزان شناخت استعدادها و عاليق دانش - 
  تعميق يادگيري در فراگيران - 
  شناخت نقاط ضعف فراگير - 
براني و تقويتي براي هاي ج ريزي جهت برگزاري كالس برنامه - 
  . آموزان ضعيف دانش
  

  يابي پيشرفت تحصيلي هاي سنجش و ارزش انواع كتاب
يابي، اين گونه  هاي سنجش و ارزش برخالف تصور عموم از كتاب

آموزان  ها به عنوان بخش قابل توجهي از مواد آموزشي مورد نياز دانش كتاب
فراموش كرد كه آموزش و  در عين حال نبايد اين نكته را. روند به شمار مي

ها حضور دارد، بايد به  يابي از يكديگر جدا نيستند و هر جا يكي از آن ارزش
  .دنبال حضور ديگري گشت

ابزارهاي «يابي، مفاهيم متعددي وجود دارند كه  در فرايند ارزش
آزمون يكي از انواع ابزارهاي . هاست يك از آن» گيري دقيق اندازه
آزمون، از جمله ابزارهاي كاراي دبيران براي . رود ميگيري به شمار  اندازه
گيري  شكل. آموزان است ها و ميزان يادگيري دانش يابي از آموخته ارزش

  .گيرد هاي خوب صورت مي ي سؤال آزمون خوب، بر پايه
  :شوند هاي سنجش به طور كلي بر دو دسته تقسيم مي كتاب
نظري را مطرح  هايي هستند كه اصول و مباني ي اول كتاب دسته

ي  نظري و توسعه ها آشنا كردن خواننده با مفاهيم دانش كنند و هدف آن مي
يابي و كمك به ارتقاي كيفيت آموزشي  ي ارزش هاي آنان در زمينه مهارت
ي  سازي و تهيه ها به اصول و قواعد آزمون محتواي اين كتاب(است 
  .)ها توجه دارد هاي پيشرفت تحصيلي و كاربرد آن آزمون

ها را  هايي هستند كه سؤال و تمرين، ساختار كلي آن ي دوم كتاب دسته
دهد و به دنبال ايجاد چيرگي فراگير در يادگيري اهداف آموزشي  تشكيل مي
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ي  هستند و معموالً به لحاظ مخاطب، اهداف آموزشي، رويكردهاي برنامه
  . درسي، هدف امتحان از تنوع زيادي برخوردارند

دسته، كمك به بهبود كيفيت آموزش است، ولي هدف غايي هر دو 
هاي  چنانچه كتاب. ها مترتب دانست توان هداف فرعي ديگري بر آن مي

يابي پيشرفت تحصيلي بدون توجه به هدف نهايي خود و  سنجش و ارزش
تنها مبتني بر يكي از اهداف جزئي زير و با تأكيد بيش از حد بر اهداف 

ير اصلي خود دور افتاده و ثمربخشي خود جزيي تدوين شوند، از هدف و مس
ها مختلف است براي مثال به  هدف از توليد اين كتاب. دهند را از دست مي
  : توان اشاره كرد موارد زير مي

  هاي نمونه  توليد آزمون
يابي تكويني و  گيري در ارزش هاي مناسب براي بهره ي سؤال ارائه

  پاياني
  ان براي طرح آزمونايجاد توانايي و مهارت در معلم

  8ي سؤال توليد خزانه
  هاي امتحاني سؤال آشنايي با نمونه

  موفقيت در امتحانات كالسي، پاياني و يا قبولي در كنكور
يابي پيشرفت تحصيلي با هدف  هاي سنجش و ارزش به صورت كتاب

ها را در دو گروه  توان آن شوند و مي آموز توليد مي ي معلم و يا دانش استفاده
  :بندي كرد كلي طبقه

  
يابي پيشرفت تحصيلي  هاي سنجش و ارزش كتاب. 1

ها، آشنا ساختن معلمان با اصول علمي  هدف اين كتاب :براي معلم
از مصاديق اين نوع . هاي فراگيران است يابي از آموخته سنجش و ارزش

يابي از فراگيران و  اصول ارزش«: هايي مانند توان به كتاب ها مي كتاب
  .اشاره كرد» هاي آن شيوه
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يابي پيشرفت تحصيلي  هاي سنجش و ارزش كتاب. 2
ها شامل  اين كتاب :هاي خودسنجي آموزان يا كتاب براي دانش
ها و رهنمودهايي است كه براساس اهداف جزيي آموزشي  مجموعه آزمون

در يك (ي شناختي، مهارتي و يا بعضاً نگرشي  در حوزه) انتظارات عملكردي(
و به منظور تحكيم يادگيري، ) يلي و براي يك موضوع خاصي تحص پايه

هاي خويش و افزايش مهارت در  آموز از ميزان آموخته تعميق آگاهي دانش
هاي تست خودآزمايي، كار و  انواع كتاب. اند گويي به سؤاالت تهيه شده پاسخ

  .هاست تمرين از جمله مصاديق اين نوع از كتاب
  

هاي سنجش و  تابهاي مطلوب در تأليف ك ويژگي
  يابي پيشرفت تحصيلي ارزش

يابي پيشرفت  هاي ارزش هاي مطلوب و اختصاصي كتاب برخي از ويژگي
  :اند از تحصيلي عبارت

كارگيري تنها يكي از موارد زير  به :بعدي بودن اجتناب از تك. 1
  :شود ها منتهي مي آموزشي كتاببعدي شدن و كاهش كيفيت  به تك

  آزمون استفاده از يك نوع
  هاي برگزار شده هاي مسابقات و آزمون استفاده از سؤال

  هاي سطح دانش و عدم توجه به ساير سطوح  كارگيري سؤال به
  هاي همگرا استفاده از سؤال

سال آزمون فيزيك، مسابقات ورودي  10هايي با عنوان  كتاب
  .ها هستند ي اين كتاب از جمله... هاي تستي رياضي و تيزهوشان، سؤال

هايي كه در بازار با عنوان  كتاب :هاي تكراري پرهيز از سؤال. 2
هاي گذشته و يا از اين قبيل به چاپ رسيده  ي سؤاالت امتحاني سال نمونه
هاي  مداري از ويژگي تأكيد بر حافظ. ها هستند عموماً از اين نوع كتاب. است

  .باشد ها مي اين نوع كتاب
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همواره  :كنار يكديگريابي و آموزش در  همراهي ارزش. 3
ي درس، نكات مهم و اهداف آموزشي در كتاب ارائه شود و  بايد خالصه مي

هاي  ، به تحكيم و تثبيت آموخته9هاي مناسب و متنوع سپس با طرح سؤال
  .فراگيران در هر موضوع و هدف آموزشي جزئي و كلي پرداخت

با  :ها ي مستقيم پاسخ سؤال سعي در پرهيز از ارائه. 4
المسائل به خود  هاي ارائه شده، كتاب شكل حل ي پاسخ به سؤال ئهارا
يابي  هاي ارزش كتاب. دهد ي آموزشي خود را از دست مي گيرد و جنبه مي

  .ي تفكر و حل خالق مسائل را دنبال كنند بايد تقويت قوه
ها و اطمينان از وجود پاسخ  دقت در طراحي سؤال. 5

ها را به خاطر داشت و براساس  آزمونهمواره بايد اصول و طراحي : درست
  .ها به طراحي و تدوين سؤال پرداخت آن

هاي بازپاسخ و بسته پاسخ  تأكيد بر طراحي انواع سؤال. 6
  .هاي عملكردي و آزمون

هاي حل مسئله و توجه به سطوح متفاوت  تقويت مهارت. 7
 ي حافظه كننده هاي سطح پايين كه تنها تقويت سؤال :دانش و يادگيري

هاي عميق به سرعت  هستند، به دليل نداشتن عمق الزم و پيوند با يادگيري
در طراحي . شوند و از ارزش علمي بااليي برخوردار نيستند فراموش مي

هاي فرايند تفكر، طراحي و يا  هاي عملكردي با توجه به مهارت آزمون
  .مراحل ساخت يك شئ از اهميت زيادي برخوردار است

هاي آموزشي  ايي كه كل نگرند و فعاليته طراحي آزمون. 8
مانند طراحي اجرا و تحليل يك يافته : شوند پيچيده را شامل مي

نويسي، نقد يك مطلب، مباحثه، و غيره شايسته است كه مورد توجه  مقاله
  .قرار گيرد
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توجه به اهداف دانشي، نگرشي و مهارتي در طراحي . 9
يابي از  ود كه ارزشش رعايت به اين مالحظات موجب مي :سؤاالت

  .جامعيت كافي برخوردار باشد
  يابي توجه به خودارزش. 10
  .آموزان هاي فردي دانش توجه به تفاوت. 11

  
هاي سنجش و  مالحظات در طراحي و تأليف كتاب

  پيشرفت تحصيلي
ي درسي و يا  يابي با توجه به برنامه هاي سنجش و ارزش تأليف كتاب

  :قدام استگونه ا كتاب درسي نيازمند سه
  
  اقدامات قبل از تأليف - 1

هاي فراگيران و  يابي از آموخته آشنايي با اصول ارزش) الف
  : هاي آن شيوه

ي  هايي كه در زمينه ي كتاب مؤلفان در بدو امر بايد از طريق مطالعه
يابي و  اند، با اصول ارزش سازي تهيه شده يابي و آزمون اصول ارزش

  .سازي آشنا شوند آزمون
  
ي درسي با توجه به اهداف  تحليل محتواي برنامه) ب

  :آموزشي
مطالعه، شناسايي و استخراج اهداف، سطوح » تحليل محتوا«مقصود از 

... ها، نظريات و ها، تعاريف، اصول، تعميم اهداف، مفاهيم، حقايق، واقعيت
ها و تكاليف ياددهي و  يك درس و يا كتاب درسي، سؤاالت، فعاليت

  .يادگيري است
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ي درسي و يا  مؤلفان قبل از تأليف بايد از طريق راهنماهاي برنامه
هاي راهنماي معلم، از اهداف آموزشي، انتظارات عملكردي و رويكرد  كتاب
ي  در صورتي كه انتظارات عملكردي به شيوه. ي درسي مطلع شوند برنامه

 جزئي و رفتاري در اختيار نباشد، الزم است كه طراحان آزمون از طريق
دو نمونه از  2و  1هاي  جدول. تحليل محتوا به اين مهم دست يابند

  :دهند هاي تحليل محتوا و هدف را نشان مي برگه
  

  :نام درس    :پايه    :نام كتاب
  حيطه  اهداف عملكردي  مفاهيم

  نگرشي  مهارتي  شناختي

هاي دفاعي  مكانيسم
  بدن

هاي مكمل و اينترفرون  عملكرد پروتئين - 1
  ندرا مقايسه ك

  ×    

2 -         
3 -         

  
  1جدول 
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  :درس      :پايه    :نام كتاب

سطوح   اهداف  مفاهيم
  نوع آزمون  اهداف

  يابي جهت

هاي مختلف پيدا كردن شمال جغرافيايي را نام  روش - 1
  .ببرند

با استفاده از مكان طلوع و غروب آفتاب جهت شمال و  - 2
  .جنوب را نشان دهد

3 -  

  دانش
  
  
  كاربرد

  كتبي
  
  
  يعمل

  4جدول 
  
  شناخت فراگيران) ج

  .از ديگر اقدامات قبل از تأليف شناخت مخاطب است
ي فراگيران و  طراح آزمون قبل از تأليف بايد به دو موضوع درباره

  :ها پاسخ دهد مخاطب خود فكر كند و به اين پرسش
  كنم چه كساني هستند؟ ها آزمون تهيه مي فراگيراني كه براي آن. 1
  اند؟ نوع تجارب يادگيري را از قبل آموخته فراگيران چه. 2

اطالعات مربوط به فراگيران ماهيت توصيفي دارد و معموالً به راحتي 
به طور معمول براي توصيف يا تعيين مشخصات فراگيران، . آيد به دست مي

. ي آموزشي نياز داريم زمينه ي سن، جنس و پيش به اطالعاتي در زمينه
يابي تشخيصي يا سنجش  پرسش دوم به ارزش دريافت اطالعات مربوط به

در شروع برنامه و يا هر واحد يادگيري، با طرح چند پرسش . آغازين نياز دارد
  .هاي خود را بيازمايد دانسته توان مخاطب را تشويق كرد تا پيش مي

  
  اقدامات ضمن تأليف - 2
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انتخاب ساختار مناسب براي كتاب و انتخاب  - 2- 1
ها و مطالب  ها، آزمون ي درس چكيده(محتواي مناسب 

  ).رهنمودي
يابي  هاي سنجش و ارزش ي انجام شده روي كتاب با توجه به مطالعه

هاي  كه توسط ناشران گوناگون در بازار توزيع شده است، ساختار كتاب
مقدمات، متن اصلي و : يابي، شامل سه قسمت اصلي است سنجش و ارزش

ي  شناسنامه: اند از تاب عبارتاجزاي بخش مقدماتي ك. هاي پاياني بخش
سخني با معلم و (ي مؤلف  كتاب، فهرست مطالب، پيشگفتار ناشر و يا مقدمه

گونه كه ذكر شد، شامل چند بخش  ي كتاب همان مقدمه). آموز يا دانش
آموز  ي مؤلف در خطاب به معلم و يا دانش ها، مقدمه در بين اين بخش. است

مودهاي جامع الزم است كه به معلم و يا مؤلف در رهن. اهميت بااليي دارد
يابي را در كالس و يا  ي استفاده از كتاب سنجش و ارزش آموز نحوه دانش

  .منزل آموزش دهد
، )در صورت لزوم(يابي ورودي  متن اصلي كتاب، شامل ارزش

ي اطالعات و يا نكات مهم  حاوي چكيده(هاي  بندي و شرح درس فصل
ها،  ي يادگيري، خودآزمايي كننده تسهيل ها و نمودارهاي يك درس، طرح

هاي گوناگون هر فصل، طنزهاي كوچك  زمون هاي هر درس، پاسخ آ آزمون
  .آموزشي و يا رهنمودهاي آموزشي است

  
  ي درس استفاده از چكيده 2- 2

  : در تدوين متن اصلي، نكاتي به اين شرح بايد مدنظر قرار گيرند
قبلي است و تا   بتني بر يادگيريهاي بعدي م كه يادگيري توجه به اين

. هاي بعدي ميسر نيست قبلي تحقق پيدا نكند، اعمال يادگيري  يادگيري
هاي فراگير و آگاهي از  يابي ورودي با هدف آگاهي از پيش دانسته ارزش

هاي  يابي ورودي در كتاب استفاده از ارزش. گيرد مفاهيم نادانسته صورت مي
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ي  جود ارتباط عمودي بين محتواي برنامهيابي، منوط به و سنجش و ارزش
  .ي سال قبل است سال بعد با برنامه

شود؛  هاي متفاوت در كتاب ارائه مي ها معموالً با نام ي درس چكيده
اي نبايد عبور كني، توجه كنيد و چه نكات  نكات مهم، تا نخوانده: نظير
د و يا هاي كتاب درسي شو ها نبايد جايگزين درس ي درس چكيده. جالبي

شود،  توجهي به اين نكته موجب مي بي. فراتر از كتاب درسي حركت كند
اعتنا شوند و يا بار محتوايي بيش از حدي بر  آموزان به كتاب درسي بي دانش
متاسفانه در حال . آموز تحميل شود و احساس خستگي و دلزدگي كند دانش

اين امر . شوند تر مي يابي روز به روز حجيم هاي سنجش و ارزش حاضر كتاب
  .شود آموزان منجر مي تنها به اضطراب رواني بيشتر دانش

ها الزم است كه با استفاده از نمودارهاي  ي درس در تدوين چكيده
هاي جرياني،  ها و يا چارت نما، طرح هاي مفهوم نقشه: كننده، مانند تسهيل

ها بستگي  رتنما و يا چا هاي مفهوم استفاده از نقشه. يادگيري را تسهيل كرد
  .به موضوع درسي دارد
ها الزم است كه به اطالعات اساسي بيشتر  ي درس در تدوين چكيده

  .اي توجه شود تا اطالعات حاشيه
  
  تنوع بخشي در موضوعات - 3- 2

ها،  توان در خالل درس آموزان مي به منظور رفع خستگي دانش
پيشرفت  هاي يادگيري و يا موفقيت در موضوعات رهنمودي در زمينه

ريزي  زدن، برنامه هاي مطالعه، فنون تست روش: تحصيلي ارائه كرد؛ نظير
  .براي مطالعه، راهنماي تقويت حافظه و يا استفاده از طنز

ها و  ها در يك واحد يادگيري ممكن است كه شامل خودآزمايي آزمون
ي دبيرستان شامل نمونه سؤاالت كنكور  ها، و در دوره ي پرسش نمونه
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و ) داخلي و جهاني(نمونه سؤاالت المپيادها ) ري يا آزاد و يا آزمايشيسراس(
  .يا معلم ساخته باشند

  ها تنوع بخشي در آزمون - 4- 2
. سازي ضرورت دارد  ها، توجه به تنوع و اصول آزمون در طراحي آزمون

  .بديهي است، نوع آزمون به نوع اهداف آموزشي و مخاطب بستگي دارد
ها پس از هر واحد يادگيري ارائه شود،  اسخ آزموناگر اصرار هست كه پ

  .آموز واگذاريم ها را به دانش بهتر است كه پيدا كردن پاسخ برخي از پرسش
هاي هر فصل در بخش  شود، پاسخ آزمون توصيه مي :نكته مهم
شود كه  نامه در پايان هر فصل موجب مي ي پاسخ ارائه. پاياني ارائه شود

براي حل مسئله و يا پاسخ به پرسش از خود آموز كوشش كمتري  دانش
ها  نامه هاي آزمون ساير كشورها پاسخ به همين علت در كتاب. نشان دهد

  .شود معموالً در بخش پاياني آورده مي
ي نظرخواهي از خوانندگان،  بخش پاياني شامل آزمون جامع، برگه

ش هاي فرو ي دريافت كتاب از طريق پست و يا معرفي نمايندگي نحوه
ي  ترين قسمت در بخش پاياني، تدوين آزمون جامع و برگه مهم. است

يابي از كل  هدف از آزمون جامع، ارزش. نظرخواهي از خوانندگان است
ها با توجه به اهداف  طراحي اين قسمت از سؤال. هاي فراگير است دانسته

ي ياب جا كه امكان ارزش از آن. گيرد كلي برنامه و اهداف هر فصل صورت مي
يابي از  هاي فراگير ممكن نيست، در آزمون جامع تنها با ارزش از كل دانسته

. ها نيز بايد متنوع باشد يابي اين ارزش. شود ها اكتفا مي هايي از يادگيري نمونه
توجه به سنت امتحانات در اين خصوص الزم است، اما تأكيد بر استفاده از 

به ) يابي تكويني و پاياني رزشا(ي موارد  اي در كليه هاي چندگزينه آزمون
  .دليل وجود بازار كنكور، چندان مناسب نيست
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  سازي رعايت اصول علمي در آزمون - 5- 2
  توجه به روايي آزمون - 5- 2- 1

. هاي هنجار مرجع و مالك مرجع مطرح است  روايي در مورد آزمون
كند كه يك آزمون تا چه حد معرف وضعيت همان  روايي مشخص مي

به عبارت ديگر، سؤال . ايم گيري آن را داشته است كه قصد اندازهاي  پديده
گيرد يا  مي  گيري كند، اندازه چه را كه بايد اندازه اين است كه آيا آزمون آن

  ).بيني پيش(روايي محتوايي و روايي مالكي : روايي بر دو نوع است. نه
مقصود از روايي محتوايي اين است كه يك آزمون تا چه حد 

هاي  ي هدف هايي است كه به وسيله ي دانش و مهارت كننده منعكس
هاي مورد استفاده تا  يا به عبارت ديگر نمونه سؤال. اند آموزشي تعيين شده

توان از محتوا يا  هاي ممكن است كه مي ي سؤال چه حد معرف كل جامعه
روايي محتوايي نيازمند توجه ). 380سيف، ص . (موضوع مورد نظر تهيه كرد

  .ي درسي و واضح بودن سؤال است هداف آموزشي ، محتواي برنامهبه ا
هاي  هاي آزمون و نمره مقصود از روايي مالكي، همبستگي ميان نمره

ي  كاربرد روايي مالكي، عمدتاً در تهيه. شده است يك مالك از پيش تعيين
  .هاي استاندارد شده است آزمون
  
  توجه به اعتبار آزمون - 5- 2- 2

ي اين آزمون  ار آزمون اين است كه اگر فردي را به وسيلهمنظور از اعتب
به عبارت . گيري قرار دهيم، نتايج مشابه خواهند بود به دفعات مورد اندازه

هاي  گيري ديگر، آزموني معتبر است كه بتواند وضع نسبي فرد را در اندازه
  .مكرر ثابت نشان دهد

  
  توجه به سطح دشواري - 5- 2- 3
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اند به يك  يعني تعداد كساني كه توانسته سطح دشواري يك سؤال
  .سؤال پاسخ درست دهند

دار  ها معني سؤال بايد با توجه به سطح شاگردان نوشته شود و براي آن
هاي فراگيراني بستگي دارد كه بايد مورد  دشواري سؤال به توانايي. باشد

ري ت ي دشواري در مورد سؤاالت عيني تعريف دقيق درجه. آزمون قرار گيرند
ي دشواري در يك سؤال ممكن است، به اين صورت باشد كه  درجه. دارد

 40مثالً اگر . شوندگان به سؤال پاسخ درست بدهند درصد معيني از امتحان
آموزان به يك سؤال عيني پاسخ درست داده باشند، گويند  درصد دانش

بديهي است كه هر اندازه سطح . درصد است 40ضريب دشواري اين سؤال 
تر  تر شود آن سؤال ساده درصد نزديك 100اري يك سؤال به عدد دشو

  .است و برعكس
  
  توجه به قوه تميز - 5- 2- 4

آموزان ضعيف و قوي تمايز قائل  سؤال خوب بين عملكرد دانش
گويي آن باشند،  آموزان قادر به پاسخ ي دانش سؤاالتي كه همه. شود مي

موزان قادر به پاسخگويي آن آ و سؤاالتي كه هيچ يك از دانش) بسيار آسان(
  .چندان مناسب نيستند) بسيار دشوار . (نباشند
  
  توجه به سطح سني و تحصيلي شاگرد - 5- 2- 5

آموزان  دانش. آموزان در مراحل متفاوتي از رشد سني قرار دارند دانش
تر مثالً ابتدايي، غالباً در سطح عيني از رشد عقالني قرار  هاي پايين كالس
هاي اول و دوم  آموزان كالس گاهي از سطح عملكرد دانشبراي آ. دارند
هاي كالسي و  ها، در فعاليت آن  ي ابتدايي، بهتر است كه مشاركت دوره

يابي اعتقاد دارند  متخصصان ارزش. فرايند يادگيري، مبناي آزمون قرار گيرد
هاي اول و دوم نبايد آگاه شوند كه دارند امتحان  آموزان كالس كه دانش
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آموزان به تدريج مورد  از كالس سوم ابتدايي به بعد، دانش. ندشو مي
هاي كتبي عالوه بر  استفاده از آزمون. گيرند يابي رسمي قرار مي ارزش
ي عملكردي، از اين پايه به بعد  هاي مشاهده هاي شفاهي و برگه آزمون

  .شود توصيه مي
نيز از آموزان  يابي از عملكرد دانش هاي سنجش و ارزش ي كتاب تهيه
هاي  سؤاالت مناسب براي كالس. شود هاي سوم به بعد توصيه مي كالس

سوم و چهارم ابتدايي، عمدتاً از نوع كوتاه جواب، تكميل كردني، جور كردني 
در كالس پنجم ابتدايي، عالوه بر سؤاالت فوق . و صحيح و غلط است

استدالل اي و سؤاالتي كه بر حل مسئله و  توان از سؤاالت چند گزينه مي
توان  ها را مي ي راهنمايي، استفاده از آزمون در دوره. تأكيد دارند، استفاده كرد

اي،  هاي اصالحي، خوشه براي مثال، استفاده از آزمون. تنوع بيشتري بخشيد
اي  ي رفتار، سؤالي، تشريحي كوتاه جواب، و چهارگزينه فهرست سياهه

  .شود توصيه مي
هاي تشريحي كوتاه پاسخ و  از آزمون ي دبيرستان، استفاده در دوره

اي كه سطوح باالي شناختي را مورد  گسترده پاسخ، حل مسئله و چهارگزينه
در عين حال، نبايد از ساير . بيشتر مورد تأكيد است. دهند ارزيابي قرار مي

اي، ماتريسي و سؤالي وابسته به زمينه  ها، نظير جور كردني خوشه آزمون
  .فل شدغا) تصويري و تفسيري(

  
  آموزان هاي فردي دانش توجه به توانايي - 5- 2- 6

. اي نيز ضعيف هستند آموزان قوي، برخي متوسط و عده برخي از دانش
سؤاالت . آموزي باشند هاي دانش ي گروه گوي نياز همه ها بايد پاسخ آزمون

از سوي . شود آموزان متوسط و ضعيف مي بسيار دشوار، موجب نوميدي دانش
  .كند آموزان قوي را اقناع نمي ت متوسط و ضعيف نيز دانشديگر، سؤاال
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تيزهوش بودن (يابي  آموزان در ارزش هاي فردي دانش توجه به تفاوت
با رعايت ) ها ي هوشي متوسط و يا ديرآموز بودن آن آموز، داشتن بهره دانش
كند كه سؤاالت آزمون  همين امر ايجاب مي. ها يك ضرورت است نامه آيين

حاوي درجات متفاوتي از شدت دشواري و آساني باشد، براي مثال پاياني 
ها  شود، زيرا آن آموزان تيزهوش مي سؤاالت آسان موجب رنجش دانش

  .هاي خود را بروز دهند دوست دارند كه توانايي
  
  اقدامات پس از تأليف - 3

يابي از كار انجام شده قبل از چاپ و توزيع سراسري آن  مقصود ارزش
ي كتاب را در اختيار تعدادي معلم  ي تايپ شده ين مرحله، نسخهدر ا. است

دهند تا كاستي  قرار مي) نفر 5يا  4(آموز  و تعدادي دانش) نفر 5يا  4حداقل (
  .و يا نكات قوت كتاب مشخص شود

يابي قرار نگيرد، از اعتبار الزم برخوردار نخواهد  اگر كتاب مورد ارزش
آوري در اصالح كتاب به  پس از جمع الزم است كه نظرات اصالحي. بود

شود كه كتاب با موفقيت بيشتري مواجه  اين كار موجب مي. كار گرفته شوند
  .در عين حال به اعتبار و محتوايي كتاب نيز افزوده خواهد شد. شود

  
  ها و اصولي كلي در طراحي آزمون انواع آزمون

اصول و قواعد  ها، و در اين مبحث براي آگاهي مؤلفان، به انواع آزمون
  .كنيم سازي اشاره مي آزمون
  

  )گسترده پاسخ(هاي باز پاسخ انشايي  آزمون - الف
ها به آزمون تشريحي يا انشايي شهرت دارند و  اين نوع از آزمون

هاي آموزشي  گيري سطوح باالي هدف هايي هستند كه براي اندازه آزمون
  .گيرد فاده قرار مييابي مورد است نظير كار بستن، تحليل، تركيب و ارزش
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. گويند هاي ذهني نيز مي يابان آزمون به اين سؤاالت برخي از ارزش
هاي ذهني آن است كه در تصحيح  گذاري اين نوع آزمون به آزمون علت نام
  .ها ممكن است، نظر شخصي مصحح دخالت كند جواب

ها ممكن  پاسخ اين آزمون. هاست ضعف اين سؤاالت در عيني نبودن آن
  .يك پاراگراف تا سه چهار صفحه در تغيير باشد است از

  :هاي زير را ارزيابي كرد توان توانايي هاي انشايي مي  از طريق آزمون
  انتخاب حقايق مرتبط، از دانش به دست آمده؛

  هاي متفاوت دانش؛ تشخيص و ايجاد ارتباط بين جنبه
  ؛آوري شده ارزيابي و اثبات، با عنايت به الزامات اطالع جمع

سازماندهي، تحليل و تفسير حقايق و ساير انواع اطالعات، به منظور 
  استنتاج؛

  سازگاري و پذيرش يك رويكرد اصلي و بومي در حل يك مسئله؛
هاي  ها و بحث ي حقايق، داده نظر، از طريق ارائه دفاع از يك نقطه

  مناسب؛
ات ي تناسب، صحت و ارتباط اطالع ارزيابي انتقادي و تعيين درجه

  موجود در شرايط داده شده؛
  نمايش نگرش دروني شده در ارتباط با مسائل و مشكالت؛

  درك و فهم يك مسئله در سطوح بزرگ و كوچك؛
فهميدن، طراحي و پيشنهاد رويكردهاي جديد و نو، در مواجه با يك 

  .ي داده شده مسئله
  

يح هاي انشايي، معموالً اصطالحاتي چون بحث كنيد، توض در آزمون
دهيد، تعيين كنيد، مقايسه كنيد، تعريف كنيد و توصيف كنيد، به كار برده 

ي زماني مورد نياز بايد  ها، به محدوده در كاربرد اين نوع از آزمون. شوند مي
  :قواعد نوشتن سؤاالت انشايي از اين قرارند. توجه داشت
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  .هاي مختلف تفسير نشود با دقت و وضوح نوشته شوند تا به صورت
هاي  اي طراحي شوند كه بيشتر روي مفاهيم اصلي يا موقعيت گونه به

  .تازه و مسائل حل نشده تكيه كنند و نه روي اجزا
اي طرح شوند كه از هر نوع تفسير غلط و حاشيه رفتن  به گونه
  .جلوگيري كند

  .به سطح يادآوري و حافظه محدود نباشند
ها و  فسير كنيد، شباهتگيري كنيد، ت مقايسه كنيد، نتيجه: از عبارات

  .ها را بيان كنيد، استفاده شود تفاوت
هاي ديني، ادبي، تاريخي، جغرافيايي،  ها در درس اين نوع آزمون

هاي علمي، كاربرد بيشتري دارند  شناسي، فلسفه و درس شناسي، روان جامعه
  ).يابي از حقايق، اصول و نظريات ارزش(

  
  آزمون كوتاه پاسخ) ب

هاي انشايي و كوتاه بسته پاسخ  ر حد واسط دو نوع آزمونها د اين آزمون
هاي  هاي كوتاه پاسخ، بسيار شبيه سؤال هاي آزمون سؤال. قرار دارند

شونده خود بايد پاسخ را تهيه كند،   هاي تشريحي هستند، زيرا آزمون آزمون
ها و  هاي عيني هستند، زيرا سؤال هاي آزمون اما از جهتي شبيه پاسخ

اي  آزمون كوتاه پاسخ، از مجموعه. سيار دقيق و مشخص هستندها ب جواب
هاي آموزشي  شود كه غالباً براي سنجش هدف سؤاالت كوتاه تشكيل مي

از (ي تحصيلي  ها براي هر سه دوره اين آزمون. شوند سطح پايين طرح مي
ي پرسشي، كامل  كاربرد دارند و به سه دسته) سال سوم ابتدايي به بعد

  .شوند تقسيم مي) تداعي(يصي كردني و تشخ
گونه كه از عنوان آن  همان :آزمون كوتاه پاسخ پرسشي. 1

اين . شود ها به صورت پرسشي تهيه مي پيداست، متن اين دسته از سؤال
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ها ممكن است كه به صورت سؤالي، عبارتي و يا وابسته به متن  زمون آ
  :مثال. باشند

  ي جهان است؟ گانه چرا اهرام ثالثه مصر، يكي از عجايب هفت
  )شكل سؤالي(

چهار دليل ارائه كنيد كه نشان دهد، گياهان از حيوانات متفاوت 
  )شكل عبارتي(هستند 

در نوع . تصويري و تفسيري: آزمون وابسته به متن نيز بر دو نوع است
شود  گيرد و از او خواسته مي آموز قرار مي تصويري، اشكالي در اختيار دانش

در نوع تفسيري، شكل يا جدولي در اختيار . سخ دهدكه به سؤال پا
شود كه با توجه به  ها درخواست مي گيرد و از آن آموزان قرار مي دانش
سؤاالت كوتاه پاسخ . هاي شكل و يا جدول، به سؤال پاسخ دهد داده

به . پرسشي را طوري بايد نوشت كه به يك پاسخ مشخص نياز داشته باشد
  سنگ چيست؟ لزغا: اين سؤال دقت كنيد

  :اين سؤال چند پاسخ احتمالي دارد
  ي قابل اشتعال است يك ماده - 
  كربن ناخالص است - 
هاي گذشته است كه تحت  ي مواد گياهي در زمان بقاياي سخت شده - 

  .تأثير حرارت تغيير شكل داده و به سنگ تبديل شده است
آموز مشخص  به دليل گنگ بودن متن سؤال، پاسخ آن براي دانش

  .هاي صحيح سؤال بدين صورت است شكل. يستن
  سنگ از چه موادي درست شده است؟ زغال
  رود؟ سنگ به چه منظور به كار مي زغال
  سنگ چگونه درست شده است؟ زغال

در اين نوع از سؤاالت، يك  :آزمون كوتاه پاسخ كامل كردني. 2
فاوت ي كليدي آن از جاهاي مت شود كه يك يا دو كلمه عبارت نوشته مي
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شود كه جاهاي خالي را با  آموز خواسته مي برداشته شده است و از دانش
  :مثال. كلمات مناسب پر كند

فرو ...................................... ي موجودات زنده به هنگام دم گاز همه
  .دهند پس مي................ برند و به هنگام بازدم گاز  مي

  :كوتاه پاسخ كامل كردني از اين قرار استقواعد نگارش سؤاالت آزمون 
  .هاي مهم را حذف كنيد تنها كلمه. 1
بهتر است هر جمله . در هر جمله تعداد زيادي جاي خالي قرار ندهيد. 2

  .فقط يك جاي خالي داشته باشد
  .جاي خالي تا حد امكان در قسمت پاياني سؤال قرار گيرد. 3
يگري كه جواب را مشخص از كاربرد اشارات دستوري و موارد د. 4
  .كند، خودداري كنيد مي

  .صورت سؤال را با نقل عين جمالت كتاب ننويسيد. 5
  .هايي كه به حافظه متكي هستند، بپرهيزيد از طرح پرسش. 6
آزموني است كه  ):تداعي(آزمون كوتاه پاسخ تشخيصي . 3

صورت شوند، بلكه به  سؤاالت آن به صورت سؤالي يا كامل كردني ارائه نمي
آموز با ديدن قسمتي از سؤال، پاسخ آن را به  ي امري هستند و دانش جمله

  .آورد خاطر مي
  :مثال

  ..................نما به ياد با ديدن قبله
  ......هايي مانند ها و قاره با ديدن كره جغرافيا به ياد اقيانوس

  
  هاي بسته پاسخ آزمون) پ

اي جواب كامالً دقيق و مشخص كه دار ها، به دليل اين اين نوع آزمون
گذاري در اين نوع از  دقت نمره. هاي عيني شهرت دارند هستند، به آزمون

  .ها باالست و نظر مصحح در آن تأثيري ندارد آزمون
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  :اند از انواع آن عبارت
  غلط –سؤاالت صحيح ) الف

براي هر سؤال آن دو . گويند نيز مي» اي  دو گزينه«به اين سؤاالت 
 - سؤاالت صحيح. ها درست است بيني شده كه تنها يكي از آن پاسخ پيش

  :اند غلط بر چهار نوع
  :غلط –صحيح .1

  غلط  صحيح: ي تغيير هواست ابر كومولوس نشانه :مثال
هاي خبري نوشته  ها به صورت جمله ي اصلي اين دسته از سؤال بدنه

  .شود مي
  :خير - بلي. 2

گ در محلول اسيد، به رنگ قرمز رن آيا كاغذ آغشته به مايع آبي :مثال
   آيد؟ درمي
  خير    بلي

در اين نوع سؤال، به آزمون شونده جمله يا متني داده  :اصالحي. 3
آموز بايد مورد يا موارد  دانش. هايي وجود دارد شود كه در آن غلط يا غلط مي

  .اشتباه را خط بزند و صحيح آن را بنويسد
ي نادرست را با كشيدن خط در  لمهي زير را بخوانيد و ك جمله :مثال

  .سپس صحيح آن را بنويسيد. زير آن، مشخص كنيد
  .چرخد زمين در حركت وضعي خود از غرب به شرق مي

آموز بايد زير عبارت از غرب به شرق خط بكشد و به جاي آن از  دانش
  .شرق به غرب بنويسد

چند «در اين نوع سؤال كه به آن  :اي غلط خوشه - صحيح. 4
ي ناتمام  ي سؤال به صورت يك جمله گويند، تنه نيز مي» غلط - صحيح

بدين ترتيب، هر . گيرد شود و به دنبال آن، تعدادي جواب قرار مي نوشته مي
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هاي پيشنهادي بايد به عنوان صحيح يا غلط مورد قضاوت قرار  يك از جواب
  .گيرد

  .مشخص كنيد× صحيح يا غلط بودن هر جمله را با عالمت  :مثال
  :ماري ايدزبي

  صحيح       غلط                                                              
  . از آغاز ورود به بدن با آزمايش خون قابل تشخيص است.1

               
            

  .ادرار فرد آلوده قابل انتقال به ديگران است  ي به وسيله .2
              

                     
  .شود و قدرت دفاعي بدن مي Tسبب كاهش نوع لنفوسيت . 3
  

                     
      

  .شوند ظاهر مي HIVعالئمي دارد كه بالفاصله بعد از ورود ويروس . 4
            

                       
غلط، قواعد زير را  –هاي بسته پاسخ صحيح  ارش سؤاالت آزموندر نگ

  :رعايت كنيد
  .متن عبارت را واضح و روشن بنويسيد. 1
  .اطمينان پيدا كنيد كه هر عبارت قطعاً صحيح يا غلط است. 2
  .هاي منفي استفاده نكنيد از عبارت. 3
 هاي صحيح يا غلط در آزمون را تا حد امكان از نظر طول عبارت. 4

  .يكسان كنيد
  .كننده خودداري كنيد هاي گمراه از نوشتن عبارت. 5
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  .ي پاسخ هستند، خودداري كنيد كننده از اشارات كالمي كه هدايت. 6
  .هايي اختصاص دهيد ها را به چنين پرسش حداكثر ده درصد پرسش. 7
  
  هاي جور كردني آزمون) ت

و دو نوع ) ا امريپرسشي و ي(ها، يك جمله رهنمود  در اين نوع از آزمون
ي  دهنده ها و ستون بعد نشان ستون اول معرف پرسش. ستون وجود دارد

  :شوند سؤاالت جوركردني به چهار نوع تقسيم مي. هاست پاسخ
در اين دسته از سؤاالت، هر پرسش يك پاسخ  :جوركردني ساده. 1

  . شوند ي خط به يكديگر متصل مي دارد كه به وسيله
  كرد؟ دوران كدام پادشاه وزارت ميكدام وزير در : مثال

  طوسي نصيرالدين خواجه   هالكوخان  حسنك وزير
  سلطان محمود  فضل بن سهل  مأمون عباسي

  سلطان محمد خوارزمشاه  خان غازان
در اين نوع سؤال، يك پاسخ را  :بندي شده جوركردني رده. 2

واند بيشتر ت ها مي  بنابراين، تعداد پرسش. توان بيش از يك بار به كار برد مي
ي راهنمايي  بندي شده، بيشتر در دوره از سؤاالت رده. ها باشد از تعداد پاسخ

  .شود و يا متوسطه استفاده مي
فهرستي از پنج  2در جدول زير كه سه ستون دارد، در ستون  :مثال

، رفتار حيوانات و در ستون 1كنيد، در حالي كه در ستون  حيوان مشاهده مي
  .خورند، آورده شده است ها مي كه آن انواع غذاهايي را 3

  .وصل كنيد 2را به ستون  3و  1هاي صحيح در ستون  پاسخ
  

  )غذا( 3ستون   )حيوان( 2ستون   )رفتار( 1ستون 

  روز روشن را دوست دارد،- 1
  .اما در شب فعال است

  روز روشن را دوست دارد، - 2
  .و در روز فعال است

  موش صحرايي. الف
  موش خانگي. ب
  سوسمار .ج
  كركس. د

  حشرات زنده
  ها شهد گل

  گوشت حيوانات
  برگ گياهان
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  .روز روشن را دوست ندارد - 3
  وشن را دوست ندارد،روز ر - 4

  .اما شب و روز فعال است

  نان
  مواد ارگانيكي

  چوب
  مارها

  3جدول 
ها براي شاگردان دو،  در اين نوع از آزمون :جوركردني توضيحي. 3

شود كه  ها خواسته مي ي كليدي تدارك ديده و از آن اژهسه و يا چهار نوع و
. هاي كليدي پاسخ دهند به سؤاالت مورد نظر در ارتباط با هر يك از واژه

  ).2005لين روبرت، (
اي را به كار ببريد كه  براي هر يك از موارد زير، حروف و يا كلمه :مثال

  .است) گ(يا گاز ) م(، مايع )ج(دهد، ماده جامد   نشان
  حالت  ماده

    آب - 1
    جيوه - 2
    عطر - 3
    آهن - 4

  4جدول 
  
ها  در چنين آزموني، در يك ستون معرف :جوركردني ماتريسي. 4

) ها پاسخ(ها  هاي ديگر معرف به صورت عمودي و در ستون) مورد پرسش(
شود كه  آموزان خواسته مي شوند و در نهايت از دانش به طور افقي آورده مي

ها، در ستون عمودي و با مراجعه به هر اتاقك، در داخل آن  سخبا توجه به پا
  .بزند عالمت 
ي كمبود يك  با توجه به نقايصي كه ممكن است در نتيجه :مثال

  .بزنيد ويتامين در بدن به وجود آيد، در داخل هر اتاقك عالمت 
  :هاي بسته پاسخ جوركردني به قرار زيرند قواعد نوشتن سؤاالت آزمون

  آيد ي كمبود ويتامين در بدن به وجود مي نقايصي كه در نتيجه  ها نويتامي

  خونريزي در شب  اسكوربوت  خوني كم  استخوان نرمي  بري بري  خونريزي زياد
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A             
B1             
B12             
C             
D             
K             

  5جدول 
  

  .پرسش محدود كنيد 7تا  5ها را به  فهرست جوركردني
مثالً نام بردن (هرست، اصل يكنواختي را رعايت كنيد، ي ف در تهيه

  .)ها مخلوط نكنيد روايي آن سالطين را با ذكر تاريخ فرمان
  .دستورالعمل انجام كار واضح باشد

  .ها باشد ها بيشتر از تعداد پرسش تعداد پاسخ
آموز بخواهيد، براي موردي كه در پاسخ وجود دارد، ولي سؤال  از دانش

  .ها بگذارد وجود ندارد، پرسش طرح كند و در فهرست پرسشمربوط به آن 
  اي سؤاالت چندگزينه) ث

شود كه پاسخ صحيح  آموزان خواسته مي در اين نوع از سؤاالت از دانش
اي ممكن است از نوع دو  سؤاالت گزينه. را از بين چند گزينه انتخاب كنند

  .اي باشند اي، يا چهارگزينه اي ، سه گزينه گزينه
كند  ها يك تنه در سؤال وجود دارد كه مسئله را مطرح مي ين آزموندر ا
. ي ناقص بيان شده باشد كه ممكن است به صورت يك جمله و يا اين

در اين نوع از . اي است گزينه هاي چهار يا پنج بهترين نوع آن، آزمون
آموز  دانش. ها، تنها يك پاسخ صحيح وجود دارد و بقيه غلط هستند آزمون
نامه، در  هاي داده شده انتخاب و در پاسخ جواب درست را از بين پاسخبايد 

  .ستون درست آن عالمت بزند
  :اي عبارتند از هاي چندگزينه اشكال متنوع آزمون
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  :شكل سؤالي. 1
هاي غيرعفوني است؟ دور  هاي زير جزو بيماري كدام يك از بيماري

  .آن خط بكشيد
  وبا) د       ماالريا )ج  ي قلبي  حمله) ب  مرغان آبله) الف
  :اي ناتمام شكل جمله. 2

  .بستگي دارد....................... در اثر فوتوالكتريك، تابع كار به
  ولتاژ اعمال شده) ب    طول موج نور فرودي) الف
جنس فلزي كه مورد تابش ) د      شدت نور ) ج

  .قرار گرفته است
ها،  از آزموندر اين نوع  :اي همراه با رهنمود شكل چندگزينه. 3

در حدود (آموز  ي موضوع مورد پرسش اطالعاتي در اختيار دانش ابتدا درباره
آموز خواسته  گيرد و سپس از دانش قرار مي) سطري 5يا  4يك پاراگراف 

ها در  اين نوع از پرسش. شود كه به سؤال مورد نظر پاسخ دهد مي
  .المللي رايج هستند هاي بين آزمون

اي است عمدتاً  د منطومه شمسي كه ستارهبرخالف خورشي :مثال
هاي نوتروني از  هاي عنصر هيدروژن و هليم، ستاره مركب از هسته

هاي عناصر يا  ها و هسته ي نوتروني، پروتون ستاره. اند ها ساخته شده نوترون
در اين . كند ي پرهيدروژن مجاور خود جذب مي تر را از ستاره جرم اتمي كم

در يك . پيوندند پروتوني به وقوع مي» هاي ندازيگيرا«صورت، يك سلسله 
اي از يك عنصر كه عدد اتمي كمي دارد، پروتوني  گيراندازي پروتوني، هسته

گيريم كه  نتيجه مي. كند ي عنصري را توليد مي اندازد و هسته را به دام مي
  :ي نوتروني ستاره

  .تري دارد عدد اتمي آن بيشتر و عدد جرمي كوچك) الف
  .اتمي آن بيشتر و عدم جرمي آن نيز بيشتر استعدد ) ب
  .عدد اتمي آن كمتر و عدد جرمي آن بيشتر است) ج
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  .تر است عدد اتمي آن كمتر و عدد جرمي آن نيز كوچك) د
اي، قواعد زير را  هاي بسته پاسخ چندگزينه در نگارش سؤاالت آزمون

  :رعايت كنيد
بيان آن روان و كوتاه . شدابهام و پيچيدگي نداشته باشد و دوپهلو نبا. 1
  .باشد

ي آن در مسير كلي سؤال تنظيم شده باشند و از نظر  تمام گزينه. 2
ي سطحي،  اي با مطالعه مفهوم، شباهت زيادي به هم داشته باشند تا خواننده

  .گويي به سؤال نباشد قادر به پاسخ
ها  هي ديگر را رد يا تأييد نكند و گزين ها، گزينه هيچ يك از گزينه. 3

  .مستقل از يكديگر باشند
  .ها نمايان و مشخص نباشد پاسخ سؤال در ميان گزينه. 4
مثالً به ترتيب . ها با يك ترتيب منطقي و منظم نوشته شوند گزينه. 5

  .زماني، صعودي، نزولي يا الفبايي تنظيم شوند
» ي موارد همه«و » هرگز«، »همواره«ها، از كلماتي مانند  در گزينه. 6
  .ده نشوداستفا

  .بندي و دستوري مكمل سؤال باشد ها از لحاظ جمله متن گزينه. 7
  .ها، كلمات، عبارات و مطالب تكرار نشوند در گزينه. 8
  .تر از بقيه نوشته شود همواره يك گزينه، صحيح و يا صحيح. 9

  .در هر سؤال فقط يك موضوع مورد سؤال قرار گيرد. 10
ها نبايد منفي نوشته  يك از گزينهاگر متن سؤال منفي است، هيچ . 11
  .شوند

شود،  ي متضاد كه قبول يكي باعث رد ديگري مي از دو گزينه. 12
  .استفاده نكنيد

اندازه باشد و تفاوت زيادي بين  ها هم طول و تعداد كلمات گزينه. 13
  .ها نباشد آن
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ها به صورت تصادفي در ميان يكديگر قرار داده  مفاهيم در گزينه. 14
  .شوند

اي ناتمام است،  هايي كه صورت سؤال به شكل جمله در پرسش. 15
  .جاي خالي در قسمت مياني يا انتهايي پرسش آورده شود

ها مطرح  هاي زياد، بيش از ساير درس براي يك درس، پرسش. 16
ها  دهد كه بسياري از آن هاي زياد از يك موضوع نشان مي پرسش. نكنيد

  .استاندارد نيستند
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يابي پيشرفت  هاي سنجش و ارزش يابي از كتاب ارزش معيارهاي
  تحصيلي 

  آموز براي دانش
                    : تأليف/ ترجمه        :نام كتاب

  :كد    :ناشر
  ها ويژگي  رديف

5 
  عالي

4 
  خوب

3 
  متوسط

2 
  ضعيف

1 
بسيار 
  ضعيف

داراي مقدمه، متن اصـلي و قسـمت پايـاني(كتاب از ساختار مناسبي برخوردار است  1
  )است

         

ي كتاب داراي شناسـنامه و مقدمـه از ناشـر و مؤلـف خطـاب بـه معلـم و يـامقدمه  2
  .آموز است دانش

         

ــده  3 ــاوي چكي ــلي ح ــتن اص ــهيلم ــاي تس ــدهي دروس، نموداره ــادگيري،كنن ي ي
  .هاي تكويني و رهنمودهاي آموزشي است ها، آزمون خودآزمايي

         

          .دهندبرنامه را زير پوشش قرار ميها، انتظارات عملكرديآزمون  4
          .دهندها سطوح متفاوت اهداف شناختي و مهارتي را مورد ارزيابي قرار ميآزمون  5
          .شودها، تنوع و خالقيت ديده ميدر طراحي آزمون  6
          .اندها متناسب با شرايط فراگيران طراحي شدهآزمون  7
          .توجه شده است)تشخيصي، تكويني و جامع(رفت تحصيلييابي پيشبه انواع ارزش  8

هـا تنـوع ديـدهدر بخش پاياني به آزمون جامع توجه كـرده اسـت و در ايـن آزمـون  9
  .شود مي

         

          .سازي مورد توجه قرار گرفته استاصول و قواعد آزمون.هادر طراحي آزمون  10
           جمع

  جمع كل
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هاي  يابي از آموخته هاي ارزش بي از كتابيا معيارهاي ارزش
  فراگيران براي معلم

    : تأليف/ ترجمه    :نام كتاب
  :كد    :ناشر

  ها ويژگي  رديف
5

  عالي
4 

  خوب
3 

  متوسط
2

  ضعيف
1 

بسيار 
  ضعيف

         .كنديابي را تشريح ميمفاهيم و اصطالحات اسامي در ارزش  1
         .كندگيران را تشريح ميهاي فرايابي از آموختهاصول علمي در ارزش  2
         .كنديابي پيشرفت تحصيلي و اهداف هر يك را تشريح ميانواع ارزش  3
         .كندها را با ذكر مثال بيان ميانواع آزمون  4
         .كندهاي نامناسب را بيان ميهايي از آزموننمونه  5
         .كندها را بيان ميي انواع آزموناصول و قواعد تهيه  6

  جمع كل
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  زيرنويس
1. Measurment 
2. Test 
3. Testing 
4. Examination 
5.Assessment 
6.Evaluation 
7.Academic achievement evaluation 

ي سؤال تعريفي بسيار سطحي و  يابي، خزانه به اعتقاد كارشناسان سنجش و ارزش. 8
تواند  ال به يك مجموعه سؤال، نمينادرست از بانك سؤال است و اطالق صرف بانك سؤ

هاي  هاي استاندارد، سؤال براي مثال، آزمون. اي علمي بدهد به آن مجموعه، وجهه
ها و  هايي از اين دست، الزاماً به معناي استاندارد بودن آزمون استاندارد و اسامي كتاب

  .ها نيست هاي آن كتاب سؤال
رادانش، آسان و دشوار، همگرا و واگرا، كتبي و منظور از تنوع در سؤال، اعم از دانش و ف. 9

  .است... عملكردي، بازپاسخ و بسته پاسخ، طراحي آزمايش و پژوهش و
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  : منابع
يابي آموزشي و  ارزش) 1380(زاده، علي اصغر  كوهستاني، دكتر حسينعلي و خليل. 1

  .نشر بنفشه. پيشرفت تحصيلي
ي فرهنگي منادي  مؤسسه. ر خدمت آموزش يابي د ارزش). 1382(رستگار، طاهره . 2

  .تهران. تربيت
ي كل سنجش و  اداره. طراحي يك آزمون خوب) . 1383(حشمتي، عبدالرضا و ديگران . 3

  .تهران. انتشارات عابد. يابي تحصيلي ارزش
بهتر بياموزيم، علوم سوم راهنمايي براساس ). 1382(عالء، نوري و اسبقي، عليرضا 

  .تهران. نشر شورا. المللي رياضي و علوم ينهاي آزمون ب پرسش
ي كل  يابي پيشرفت تحصيلي اداره چهار گام اساسي در ارزش). 1384(موسوي، فرشته، . 4

  .تهران. انتشارات عابد . يابي تحصيلي سنجش و ارزش
هاي  يابي از آموخته هاي ارزش شيوه). 1371(كيامنش، عليرضا و پاشا شريفي، حسن . 5

  .چاپ و نشر ايران .آموزان دانش
  .نشر دوران. يابي آموزشي گيري و ارزش هاي اندازه روش). 1379(اكبر  سيف، علي. 6
  .چاپخانه ديبا. گيري رواني و تربيتي و فن تهيه تست اندازه). 1368(هومن، حيدرعلي . 7
چاپ . آستان قدس. هاي رواني مباني نظري و عملي آزمون). 1385(گنجي، حمزه . 8

  .ششم
يابي، انتشارات مدرسه،  هاي رفتاري براي تدريس و ارزش هدف) 1382(اهللا  فوي، امانص. 9

  .چاپ چهارم
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كوشد تا  مي هاي آموزشي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب

 نظران هاي كليه صاحب و ديدگاه هاي علمي كاربردي يافته
براي استفاده  هاي آموزشي را بخشي كتاب ي سامان درباره

 هاي آموزشي و ساير پديدآورندگان كتاب ، ناشراننويسندگان
  .ارائه نمايد

  
  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه
  آموزشي دفتر انتشارات كمك

  هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان
http://samanketab.roshdmag.ir  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    


