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کلمات کلیدی



اندازه گیری

یاشخصکیکندمیتعیینکهفرایندیازاستعبارتگیریاندازه

 گیریاندازهمانند.استبرخوردارویژگییکازمقدارچهشیءیک

...وتحصیلیپیشرفتهوش،سرعت،وزن،قد،

بهداداعدادننسبتبرایاستقواعدیبرگیرندهدرگیریاندازه

نشانکمیّتبصورتراآنهاازصفتهاییکهایگونهبه(افرادیا)اشیاء

.دهد



آزمون

.  استبرای اندازه گیری نمونه ای از رفتار( یا نظام مند)آزمون وسیله یا روشی نظامدار 

چونی،روانو(جسمی)فیزیکیصفاتگیریاندازهبرایاستایوسیلهآزمون

سترسیدگیریاندازهبراینظرموردروانیهایویژگیبهگیریاندازهمتخصصین

.دازندپرمیاستروانیویژگیمعرفکهرفتارهاییگیریاندازهبهناچارندارند

افت،یدستهاآنهمهگیریاندازهبهتواننمیاستفراوانومتنوعچونرفتار

.گیردمیقراربررسیموردرفتارازاینمونهبنابراین



فعالیت آزمودن

یتیِتربیاروانیویژگیهایازیکیگیریاندازهبرایکهوقتی

اینبهشودمیاستفادهآزمونازافرادازگروهییافردیک

.گویندمیآزمودنفعالیت



سنجش

،عاتاطالتفسیروترکیب،جمع آوریفرایندتوصیفبرایگستردهاصطالحیکسنجش•

،2019نیتکو،وبروکهارت)می شودمحسوبآموزشیتصمیم گیری هایبهکمکبه  منظور

.(2011راسل،وآیراسیان

درکهتمعناسبدین،می گوییمسخنفراگیریکشایستگیسنجشازماوقتیمثال،برای•

حد،هچتافراگیراینکهمورددرتصمیم گیری هایماندرکههستیماطالعاتیجمع آوریحال

زیادیسنجشیتکنیک های.کندکمکمابهاست،کردهکسبرایادگیریقصدشدهنتایج

ورسمیمشاهدات:بگیرندقراراستفادهمورداطالعاتاینگردآوریبرایاستممکن

به وسیلهسنجشوعملکرد،سنجشتکالیفکاغذی،ـمدادآزمون هایغیررسمی،

.(نمره گذاریراهنمای)عملکردتوصیفراهنماهای



یک فراگیر شایستگیتحلیل سنجش 

دانش

خلق دانش•

کسب•

پاالیش•

کاربرد•

مهارت

فنی•

انسانی •

ادراکی•

نگرش

شناختی•

عاطفی•

حرکتی-روانی •

روانسالمت 

خودشناسی•

انتعامل مثبت با دیگر•

استقالل•

احاطه برمحیط•

هدفمند سازی زندگی•

رشد شخصیتی •



ارزشیابیتعریف

.استکردنداوریوارزشتعیینمعنیبهارزشیابی•

یرتفسوتحلیل،آوریجمعبرایدارنظامفرآیندیکبهارزشیابی•

یهاهدفآیاکندتعیینکهمنظوراینبهشودمیگفتهاطالعات

هچبهوهستندیافتنتحققحالدریااندیافتهتحققنظرمورد

میزانی؟





دیگرمقایسه اندازه گیری، آزمون، سنجش و ارزشیابی با یک

دهآمدستبهاطالعاتارزشواستموضوعکیفیتدربارهداوریبرایارزشیابی-❖

.استشدهآوریجمعاطالعاتتفسیروتحلیلمستلزمکه.کندمیبررسیرا

سنجشو(آزمون)گیریاندازهکمکبهآموزشیارزشیابینیازمورداطالعات-❖

.شودمیآوریجمع

یکآزمونکهحالیدراستعملکردمشاهدهبرمبتنیفرآیندیکسنجشالبته-❖

.استگیریاندازهوسیله



مقیاس های اندازه گیری 



تعریف و انواع مقیاس های اندازه گیری

ویژگیبرهاآنهایویژگیکهاست(دیگرنمادهاییا)عددایمجموعهمقیاس-➢

.استمنطبقشوندمیدادهنسبتهاآنبهاعدادکهاشیاییتجربیهای



مقیاس های اندازه گیری



مقیاس اسمی

کهنایبدونشودمیاستفادهافرادواشیاءبندیطبقهبرایارقامواعداد•

باشندداشتهریاضیمفهوم

:آماریمجازعملیات•

نماتعیینوفراوانیشمارش

:ریاضیمجازعملیات•

ایندرتقسیموضربتفریق،جمع،اصلیعملچهارازیکهیچانجام

.نیستمیسرمقیاس

12



رتبه ای/ مقیاس ترتیبی

.انددهشمرتب(بالعکسیا)کوچکبهبزرگازصفتیکبهتوجهبااشیاءوافرادازایدسته•

موردصفت،درجهومقدارکمترییاوبرتریبلکه(اسمیمقیاسمانند).شودمیمشخصهامتغیرکیفیتفاوتتنهانه•

آنمقدارینکمترتابیشترینازنظر،موردصفتنظرازمطالعهموردافرادکهمعنابدین.شودمیدادهنشاننیزبررسی

برشغلیکمورددررازیرویژگیپنجمثالشودمیمشخصدیگرانبهنسبتفردهرمرتبهوبندیدرجهصفت

اعدادباترتیببهراهاآنوبگیریدنظردرراعددعنصرترینمهمبرای.کنیدبندیرتبههاآناهمیتدرجهحسب

.کنیدبندیرتبه2٫1،۳،۵،۴

دیگرانباارتباطایجاد-١

مختلفهایمهارتگرفتنکاربه-۲

انتهاتاابتداازکارکلانجام-۳

دیگرانبهخدمت-4

مستقلصورتبهکردنکار-5

تبهرهمبستگیضریبمحاسبهودرصدهامحاسبهمیانه،محاسبهنما،تعیینفراوانی،شمارش:آماریمجازعملیات•

اسپیرمنای

تقسیموضربتفریق،جمع،اصلیعملچهارازیکهیچ:ریاضیمجازعملیات•



مقیاس فاصله ای

از لحاظ صفت مورد  اندازه گیری چقدر از هم فاصله دارند( یا افراد) معلوم است که اشیاء •

بینصلفوامى تواندکهاستویژگىاینداراىترتیبي،واسمىمقیاس هاىصفاتبودندارابرعالوهفاصله اىقیاس•

تعلقیعددهاینمرهآنهایارزشبهایفاصلهدرمقیاسیعنينمایدکّمىراآنبعبارتىیاکندمشخصنیزرانمرات

مى توانىفاصله امقیاسدرمى شدند،تقسیمدرجهسهبهفنىکارگرانرتبه بندي،مقیاسدراگرمثالبراى؛.گیردمی

وساعت2دردومىوساعتیکدرکارگراولیناگرمثالا کرد؛مشخصدقیقبهرایکهرکاردادنانجامزمانطول

انجامزمانىفاصلهیک،هررتبهتعیینبرعالوهمى توانیمدهد،انجامراماشینقطعاتساختنکارساعت3درسومى

تحلیلوتجزیهبراىراراهمقیاس هاایندرصفاتازیکهرارزششدنکّمى.نمائیممشخصنیزراآنهابینکاردادن

افراتازیکهیچبراینظرموردمتغیرواقعیمقدارازعی.مى نمایدهموارتحقیقداده هاىآمارى

:عملیات مجاز آماری•

بستگی محاسبه نما، میانه، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، ضریب هم
گشتاوری پیرسون

:عملیات مجاز ریاضی•

.جمع و تفریق مجاز است، ضرب و تقسیم مجاز نیست



نسبی/مقیاس نسبتی

.استمعلومصفتیکبهتوجهبااشخاصرتبهآندر•

.استمعلوماشخاصفاصله•

.داردوجودمطلقصفرمقیاسایندر•

گیریازهانداما.استعملینسبتیمقیاسباافرادفیزیکیصفاتسایروحجموزن،طول،گیریاندازه•

.استمیسرندرتبهمقیاساینباپرورشیوروانیمتغیرهای

:ریاضیوآماریمجازعملیات•

.استمجازریاضیوآماریعملیاتهمهمقیاسایندر



مثال کلی
میکنیدفرضگیریاندازهمختلفهایمقیاسبینتمایزشدروشنبرای•

وعن.بپرسیمایرانیهایمجموعهدربارهراتلویزیونیبینندگاننظرخواهیم

:استزیرمانندشودمیطرحمعینهایمقیاسبراساسکهسؤاالتی

کدامیک از مجموعه های تلویزیونی را تماشا می کنید؟: اسمی 

گی مجموعه های تلویزیونی مورد توجه شما تا چه حد منعکس کننده واقعیت های زند: ترتیبی 
(.بسیار کم-کم-متوسط-زیاد  -خیلی زیاد )است؟

بهره هوشی مجموعه تلویزیونی مورد عالقه خود را حدس بزنید؟: فاصله ای 

هفته ای چند ساعت مجموعه ی تلویزیونی تماشا می کنید؟: نسبتی 





رویکردهای ارزشیابی آموزشی 

رویکرد

مبتنی بر هدف
مبتنی بر 

سیستم



(عملیاتیاهداف–رسمیبیانات/اداریاهداف):هدف-الف

:آننتایجکهآموزشیفعالیتواهدافتعیین

آموزشیفعالیتهایاهدافتجدیدنظرواصالح❖

آموزشیفعالیتخود❖

.بردکاربهاهدافتحققبرایرفتهکاربهتدابیروروشها❖

تجزیهجایبهترکیببهکردنتوجه.سیستم-ب

(اندازه–اهداف-محیط–فرهنگ-فناوری)محتوایبعد-1

(ارگانیک-مکانیکی)ساختاریبعد-2



ساختار”انتهایکدرمی گیرند،قرارطیفیکدرسازمانیساختارهای

فوقنموداربهنگاهی.دیگرطرفدر”ارگانیکساختار”و”مکانیکی

نشانیمکانیکساختاربود،خواهیدگفتنبهقادراحتماالکههمانطور.بیندازید

هکحالیدراست،سازمانیساختارپایینبهباالازسنتی،رویکرددهنده

.تاسانعطاف پذیرترومشارکتیرویکردیکدهندهنشانارگانیکساختار



مدل های ارزشیابی آموزشی 

تایلر-الف

ادیورنه-ب

لیپسدفی-ج

c.l.p.o-د

اجتماعی-ذ

(قضایی-رقیب)ایمدافعه-ر

T.v.s-ز

سالیوانس-

سیستمیش-

پاتریک-ص

اسلومن-ض



یریدسته بندی آزمون ها با توجه به ویژگیهای مورد اندازه گ

آزمون های عاطفی-2آزمون های توانایی-1

…:تواناییهایآزمون•

:سنجدمیراافرادهایمهارتواستعدادهاها،آموختهتواناییهایآزمون•

وفکریوذهنیهایفعالیتبرایکهسنجدمیراشناختیهایتوانیهاآزموناینازایدسته•

.دارندکاربردتحصیلی

بدنی،تتربیصنعتی،هایفعالیتبرایکهسنجدمیراحرکتیـروانهایتواناییدیگرایدسته•

.روندمیکاربه...ونظامی

نمرهحداکثرشودمیخواستهشوندهآزمونازکهاستاینهاآزموناینمهمویژگی•

.کندکسبراممکن



انواع آزمون های توانایی  -1

:استعدادهایآزمون•
.سنجدمیدهدانجامبایدکهکارهاییبرایرافردتواناییمیزان

:(تحصیلی)آموزشیپیشرفتهایآزمون•
.کنندمیگیریاندازهرافردشدهکسبمهارتهای

تواناییهایآزمون

استعدادآزمونتحصیلیپیشرفتآزمون

ویژهاستعدادآزمونهوشهایآزمونفنیهایمهارتآزمونفیزیکآزمونریاضیآزمون

فنیاستعدادموسیقیاستعدادریاضیاستعداد



:(١979)هیگنوثورندایک•

هایتواناییدارندکهنامیازنظرصرفتوانایی،هایآزمونهمهکهداشتخاطربهباید

راکسی«ارثی»یا«ذاتی»تواناییمستقیماتوانیمنمیما.گیرندمیاندازهرافردموجود

انجامبرایاوتواناییبگیریماندازهفرددرتوانیممیماکهراچهآن.کنیمگیریاندازه

صیلیتحپیشرفتواستعدادهایآزمونبینتمایزبنابراین.استحالزماندراعمالدادن

قرارادهاستفمودمنظوروقصدآنبرایآزموننتایجکهشودمیمربوطمنظوریوقصدبه

.آزمونمحتواییاماهیتبهنهگیرند،می



آزمون های عاطفی-2

وان هستند و می تروایی و پایایی با وجود این بسیاری از ابزارهای اندازه گیری عاطفی دارای ویژگی های خوب از جمله •

.از این ابزارها برای اندازه گیری شخصیت و سایر ویژگی های عاطفی استفاده کرد

مقایسه 
آزمون های عاطفیآزمون های توانایی

گیریاندازهراافرادعملیوفکریهایتوانایی•
کنندمی

میراافرادشخصیتیوعاطفیهایویژگی•
.سنجند

ویتحصیلهایموفقیتبینیپیشمقاصدبرای•
گیرندمیقراراستفادهمودشغلی

وروانیمسایلحلدرمشاورهاموربهبیشتر•
.کنندمیکمکایحرفهوتربیتی

معایب
به اندازه آزمون های شناختی عینی و دقیق نیستند



انواع آزمون های عاطفی

آزمون غیره آزمون شخصیت                         آزمون عالیق                     آزمون نگرش                                  

:آزمون های شخصیت

: تعریف

(.1979ایبل)شخصیت مجموعه ای از رفتارهای فرد در موقعیت های اجتماعی است 



ابزارهای اندازه گیری شخصیت

نپرسشنامه گزارش شخصی         پرسشنامه جامعه سنجی                فنون مشاهده ای       آزمون های فرافک

(مشاهده رفتار فد در یک موقعیت(      ) نظر افراد دیگر نسبت به فرد(         ) نظر شخصی نسبت به خود) 



آزمون های عالقه و نگرش

:هاشباهت

میاشارهفردهاینداشتندوستوهاداشتندوستبهنگرشهموعالقههمـ1

.کند

ارتباطهاگروهیاواجتماعینهادهایوهافعالیتدربارهفردانتخاببهدوهرـ2

.دارند

.هستنداموربهنسبتشخصیهایاحساسشاملدوهرـ۳



تفاوت عالقه و نگرش
نگرش عالقه به  رجحان یک فعالیت بر سایر فعالیتها اشاره دارد درحالی که: تفاوت در موضوع است

.  یا اشیاء است, نهادها, به معنی ترجیح دادن گروهها

:ابزار اندازه گیری

پرسشنامه عالئق و پرسشنامه نگرش



ن هادسته بندی آزمون ها با توجه به چگونگی تهیه آ

ـ آزمون های محقق ساخته2ـ آزمون های میزان شده                               1

:استاندارد بودن یا میزان بودن آزمون
مشاهدههایشیوهاجرا،هایشیوهکهاستصورتاینبه

دکهانشدهتثبیتاندازهآنتاگذاینمرهقواعدوموادوتجهیزات
ستدبهیکساننتایجمختلفهایزمانوشرایطدرامکانحدتا

.آید



تهو محقق ساخ( میزان شده ) سه تفاوت آزمون های استاندارد 

زبانوزیادهایگروهبرایچوندارندنیازبیشتریتخصصوزبانبهشدهمیزانهایآزمونـ١

یریگنمونهمهارتودرسیمحتوای.طلبدمیبیشتریتخصصواست، هزینهمختلفهای

انمتخصصتوسطوشودمیتحلیلوتجزیههاسوالشود، میآزمایشی اجراشود، آزمونمی

.شودمیویرایشونوشته

مناطقفراگیرانومختلفمناطقدراستفادهبرایشدهمیزانهایآزمونکهجاآنازـ۲

.کردمنظورهاآزمونایندربایدراآموزشیهایهدفشودمیتهیهگوناگون

نیازیچنینساختهمحققهایآزمونکهحالیدرشوندهنجاربایدشدهمیزانهایآزمونـ۳

.ندارند



موارد استفاده از آزمون های میزان شده و محقق ساخته

آزمون های محقق⟸ ـ تصمیمات آموزشی مربوط به کم و کیف جریان آموزشی 1

ساخته

آزمون های محقق ساخته⟸ ـ تصمیمات مربوط به ارتقای فراگیران2

آزمون های میزان شده⟸ ـ تصمیمات مربوط به مشاوره و اهنمایی ۳

آزمون های میزان شده⟸ ـ تصمیمات بر مبنای مقایسه افراد و گروه ها ۴

آزمون های میزان شده⟸ ـ تصمیمات مربوط به برنامه ریزی  محتوا ۵

ف ـ تصمیمات در مورد ارزشیابی از میزان موفقیت سازمان های آموزشی مختل6

آزمون های میزان شده⟸ 



جدول مشخصات آزمون
ن آکلیه ی هدفهای آموزشی و ( محتوی)مطالببهترین آزمون، آزمونی است که تمام •

.درس را شامل شود
پین. )جدول مشخصات آزمون به ایجاد تعادل بین آموزش و سنجش کمک می کند•

۲00۳)

4فصل  3فصل  2فصل 1فصل 

بعد محتوی

بعد هدف

دانش

فهمیدن 

کاربستن

تعداد سوالها

درصد سوالها



:سخ دادبرای تعیین درصد سؤالها به بخشهای مختلف باید به سؤاالت ذیل پا•

کدام بخش از محتوا و هدفها دارای حجم بیشتری است و دقت آموزش را به خود اختصاص -١•

داد؟

کدام هدفها از نظر کاربرد و نگهداری حافظه اهمیت بیشتری دارد؟-۲•

کدام قسمت درسی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟-۳•

نحوه توزیع سؤاالت باید متناسب با جواب این سؤالها باشد



کتبی( تحصیلی)انواع آزمونهای پیشرفت آموزشی 

(:تولید پاسخ)بازپاسخ 1.
تشریحی•

گسترده پاسخ✓

محدوده پاسخ✓

کوته پاسخ•
پرسشی✓

کامل کردنی ✓

تشخیصی✓

(:عینی)بسته پاسخ 2.
غلط-صحیح•
جور کردنی•

چند گزینه ای•



.هیچ محدودیتی برای آزمون شونده منظور نمی شود: آزمون گسترده پاسخ-١

.قانون جاذبه و تأثیر آن را بر علم زمین شناسی شرح دهید: مثال

آزمون شونده ملزم است تا پاسخ خود را در چارچوب شرایط خاصی: آزمون محدود پاسخ-۲

.محدود کند

درجه به جوش می آید؟ پاسخ خود را در یک پاراگراف ١00توضیح دهید چرا آب در : مثال

.بنویسید

انواع آزمونهای تشریحی



قواعد تهیه سؤاالت تشریحی

در نوشتن سؤاالت آزمون، دقت کنید با رسم مشخصات آن درس، سؤاالت به طور -1
.مستقیم به هدفهای آموزشی آن درس مرتبط باشد

وبی سؤالهای تشریحی را تنها به هدفهایی محدود کنید که با سایر انواع آزمونها به خ-2
.قابل اندازه گیری نیستند

ی و ابهام صورت سؤاالت تشریحی را عباراتی کامالً روشن و واضح بنویسید و از کلی گوی-۳
.در بیان بپرهیزید

.بپرهیزید« ...چه کسی، چه وقت، کجا و»از کاربرد کلمات -۴

.تا حد امکان از سؤالهای تازه و جدید استفاده کنید-۵

ند در سؤاالتی که به ابراز عقیده مربوط می شود باید از آزمون شونده بخواهیم مست-6
.پاسخ دهد و تنها عقیده شخصی خودر را نگوید

.به آزمون شوندگان حق انتخاب چند سؤال از میان سؤاالت را ندهید-7

.  برای پاسخ به سؤاالت وقت کافی در نظر بگیرید-8



قواعد تصحیح سؤالهای تشریحی

.پاسخ سؤالها بر اساس هدفی که در سؤال گنجانده شده تصحیح کنید-1

.با انتخاب یک کلید پاسخ از دخالت عوامل نامربوط جلوگیری کنید-2

.پاسخ را سؤال به سؤال تصحیح کنید نه ورقه به ورقه-۳

.هنگام تصحیح ورقه های امتحانی از شناسایی نام صاحبان آنها خودداری کنید-۴

.نددر صورت امکان از یکی دو نفر از همکارانتان بخواهید که تصحیح شما را دوباره تصحیح ک-۵

.دتمام پاسخهای آزمون شوندگان به یک سؤال را در یک نشست و بدون وقفه تصحیح کنی-6

.به نمرات سؤالهای قبل نگاه نکنید-7

.بر روی برگه آزمون اشتباهات فراگیران را تصحیح کنید و نظرخود را بنویسی-8



تعریف آزمون کوته پاسخ

مجموعه ای از سؤالهای مختصر که دارای پاسخهای بسیار کوتاه و برای سنجش و •
.تشکیل شده استسطح پایین طرح می شود هدفهای آموزشی 

:انواع آزمونهای کوته پاسخ•

نوع پرسشی•

نوع کامل کردنی•

نوع تشخیصی•

راق کجاست؟عپایتخت -١
یک مگابایت چند کیلو بایت است؟-۲

.از نکات مهم درس است------یکی از روش های خوب مطالعه-١
۲----------=۳(:۲+١۲)

.نام گروه آزمایشی هر رشته را مقابل آن بنویسید-١
-------مهندسی عمران

----------ژنتیک 
----------حقوق 

-----------مهندسی پزشکی 
. عناصر شیمیایی بعدی  هریک را بنویسید-۲

----------سدیم
---------کلسیم
--------پتاسیم

----------باریم



:کاربرد آزمونهای کوته پاسخ
(١990لینگرانالندو). آزمونهای کوته پاسخ برای اندازه گیری هدفهای شناختی سطح پایین استفاده می شود

:مانند موارد ذیل
...  توانایی نشان دادن ارزش مکانی اعداد، تشخیص اندامهای یک موجود زنده، تعریف یک مثلث و -١
.توانایی حل مسایل عددی در ریاضیات و علوم-۲
.توانایی حل کردن معادالت ریاضی و شیمیایی-۳
:قواعد تهیه سؤالهای کوتاه پاسخ•
.هر سؤال باید موضوع مهمی را شامل شود-١
.صورت سؤاالت را کامالً روشن بنویسید-۲
.صورت سؤال را از روی کتب عیناً نقل نکنید-۳
.در سؤالهایی که پاسخ آنها عدد است، واحد مقیاس را با دقت مشخص کنید-4
.در سؤاالت کامل کردنی تنها و عبارات مهم را حذف کنید-5
.در سؤاالت کامل کردنی تعداد زیادی جای خالی منظور نکنید-6
.تا آنجایی که ممکن است جای خالی را در قسمت پایانی سؤال قرار دهید-7
.تا حد امکان به جای سؤالهای کامل کردنی، از سؤالهای پرسشی استفاده کنید-8
.در سؤالهای کامل کردنی، از کاربرد اشارات و مواردی که جواب سؤال را مشخص کند خوداری کنید-9



تعریف آزمون های عینی

آزمونهای عینی آزمونهایی هستند که در آنها هم سؤاالت و جواب آنها در اختیار آزمون شوندگان•

.قرار می گیرد و آزمون شوندگان درباره جوابها تصمیم می گیرند

:انواع آزمونهای عینی •

غلط-صحیح 

جور کردنی

چند گزینه ای



غلط-انواع سؤالهای صحیح 
:غلط-صحیح-١

ا گرافته اند؟ مدرس در ابتدای کالس باید با طرح پرسشهایی اطمینان یابد آیا فراگیران درس قبلی را فر: مثال
غلط–صحیح 

:خیر–بله -2
نه-آیا فلسفه یک علم است؟ بله: مثال

:اصالحی-۳
است؟9, 64جذر عدد : مثال

.است را بنویسد8را خط بزند و صحیح آن که 9فراگیر باید عدد 

:خوشه ای-۴
.در این روش تنه سؤال به صورت جمله ناتمام نوشته می شود و بدنبال آن چند جواب قرار می گیرد

:میانگین حسابی: مثال
.aغلط-صحیح. یکی از اندازه های گرایش مرکزی است
.bغلط-صحیح. کمتر از میانه است تحت تأثیر نمرات خیلی بزرگ یا خیلی کوچک قرار می گیرد
.cغلط-صحیح. رابطه همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد



غلط-قواعد تهیه سؤالهای صحیح 

.سؤالها را تا حد امکان مختصر، ساده و روشن بنویسید-١

وضوع جمله هایی را بکار ببرید که درست یا غلط بودن آن ها برای کسانی که م-2

.را یاد گرفته اند آشکار باشد

اری از کاربرد کلماتی چون همه، بعضی وقتها، غالباً، هرگز و از این قبیل خودد-۳

.کنید

.غلط هم اندازه باشند-سعی کنید تمام سؤاالت صحیح-۴

.غلط را از روی جمله های کتب ننویسید-سؤالهای صحیح-۵

.سعی کنید از مطالب بی اهمیت بپرهیزید-6



آزمون جور کردنی
خ مربوط به هر آزمونهای جور کردنی از دو ستون سؤاالت و پاسخها تشکیل شده است که آزمون شونده باید پاس

.سؤال را به آن سؤال مرتبط سازد

ستون سؤاالت                                  ستون پاسخ:         مثال•

پنی سیلین-١
پرتو ایکس-۲
رادیو-۳
واکسن فلج-4
قلب مصنوعی-5
گردش خون-6

ماری کوری-الف
دی باکی-ب
فلمینگ-پ
هاروی-ت
رونتگن-ث
سالک-ج
پاستور-چ



قواعد تهیه سؤاالت جور کردنی

.پرسشها و پاسخهای متجانس و همگون انتخاب کنید-١
.طول سؤال و پاسخ را کوتاه انتخاب کنید-۲
خ در راهنمای سؤاالت، اطالعات الزم را درباره نحوه مقایسه و جور کردن پرسشها و پاس-۳

.ها در اختیار دانش آموزان قرار دهید
.همه پرسشها و پاسخهای یک سؤال را در یک صفحه قرار دهید-4
.در صورت امکان فهرست پاسخها را به طور منطقی مرتب کنید-5
.در فهرست پرسشها از جمالت نیمه تمام استفاده نکنید-6
.پرسشها را با شماره و پاسخ ها را با حروف مشخص کنید-7
.هر یک از پاسخها باید برای تمام پرسشهای یک سؤال درست جلوه کند-8

.هیزیداز نوشتن سؤالهایی که پرسشها و پاسخهای آن ها کامالً با هم جور می شوند بپر-9



:آزمون چند گزینه ای
قسمتهای مختلف سؤال چند گزینه ای

قسمت اصلی یا تنه سؤال-1

گزینه درست-2

گزینه های انحرافی-3

انواع آزمونهای چند گزینه ای

تنها گزینه درست-1

بهترین گزینه-2

منفی -۳



قواعد تهیه سؤالهای چند گزینه ای

.هر سؤال باید یک موضوع یا یک هدف آموزشی را در بر گیرد-

.بیشتر از یک مسأله یا یک مطلب در هر سؤال قرار ندهید-

.سؤاالت را کامالً روشن و واضح بنویسید-

.از تکرار مطالب در گزینه ها خودداری کنید-

.مطالب اصلی سؤال را به طور کامل در تنه سؤال بنویسید-

.همه گزینه های یک سؤال باید متجانس و به موضوع واحدی مربوط باشد-

.سؤال را طوری بنویسید که پاسخ درست تنها پاسخ درست یا درست ترین پاسخ باشد-



.در سؤاالت منفی کلمات منفی را برجسته کنید-

.داز نوشتن سؤاالتی که هم متن سؤال منفی و هم پاسخ منفی خودداری کنی-

.خودداری کنید« همه موارد فوق» تا حد امکان از گزینه -

.از طرح سؤالهای گمراه کننده بپرهیزید-

.دو گزینه متضاد که یکی از آنها درست است بکار نبرید-

.محل گزینه درست را میان گزینه های انحرافی تصادفی انتخاب کنید-

.گزینه در نظر بگیرید۵تا ۳برای هر سؤال بین -

.عبارتهای هیچکدام یا هیچ یک از موارد فوق را زیاد بکار نبرید-

.تنها در صورت لزوم از آزمونهای چند گزینه ای استفاده کنید-



محاسبه پاسخهای درست بدون کسر نمره برای -١
کسر مقداری از نمره برای جبران حدس زدن-۲حدس زدن

R-[W/(N-1)]  =نمره اصالح شده

R=تعداد پاسخهای درست

W=تعداد پاسخهای غلط

N= تعداد گزینه ها

نمره گذاری آزمون های عینی



تحلیل سؤال های آزمون

.تاسآننارساییودقتمیزانتعیینوآزمونسؤالهایتکتکوارسیتحلیل،ازهدف

:آزمونهایسؤالتحلیلمراحل•

نتخابارادرستگزینهافرادتعدادچهکنیمتعیینبایدآزمونهایسؤالتحلیلبرای

.تندگذاشجواببیراآننفرچندوبرگزیدندراانحرافیهایگزینهتعدادیچهوکردند

.کنیممیانتخابرا(ضعیف)پایینو(قوی)باالگروهدوابتدامنظور،اینبرای

.آوردندرانمرهبیشترینکهفراگیران(%۳۳تا%۲5)بینازباالگروه



تحلیل سؤال های آزمون

:ودبعد از تهیه گروههای باال و پایین، الزم است برای هر سوال اطالعات زیر تهیه ش
تعداد افراد گروه باال که هر یک از گزینه ها را انتخاب کرده یا آن را بی جواب-١

.گذاشتند
تعداد افراد گروه پایین که هر یک از گزینه ها را انتخاب یا آن را بی جواب -۲

.گذاشتند
:مثال

۳5: ضریب دشواری

%۳:ضریب تمیز

جمع تعداد 

درست

بدون پاسخ د ج ب الف گروهها

10 5 2 0 3 5 0 باال% 25

10 2 0 0 3 2 5 پایین25%



تفسیر ضریب دشواری

وستار انتظار ما این است که برای آزمون شوندگان نمراتی که بدست می آید در طول یک پی•
ات حاصل از باشد و هر چه پراکندگی بیشتر باشد بهتر است به عبارت دیگر هر چه واریانس نمر

.یک آزمون بزرگتر باشد آن آزمون، آزمون بهتری است

واریانس سؤالها-١واریانس نمرات گروهی                           
پاسخ دهند به یک آزمون  

همبستگی بین سؤالها-۲از دو قسمت تشکیل شده است                  

ر دارد آن هر سؤالی که دارای واریانس بزرگتری است و با سایر سؤالهای آزمون همبستگی بیشت
.سؤال قوی تر و بهتر است

یعنی در حد متوسط است 0/5ضریب دشواری برابر 



واریانس 

.دپخش می شونمقدار میانگینعددی است که نشان می دهد چگونه یک سری داده حول واریانس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86


همبستگی  

ون میزان گشتاور پیرس-در مباحث آماری، ضریب همبستگی پیرسون یا ضریب همبستگی حاصل  ضرب

تغییر می کند که + ۱تا -۱مقدار این ضریب بین . همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را می سنجد

به معنی همبستگی منفی « -۱»به معنی نبود همبستگی، و « ۰»به معنای همبستگی مثبت کامل، « +۱»

.  کامل است



روش های محاسبه ضریب دشواری•

 انددادهدرستجوابسوالآنبهكهراافراديكلتعدادكهاستكافيسوالدشواريضریبمحاسبه يبراي

سوالدشواريضریبحاصلرقم.نماییمضرب100دررانتیجهوكنیمتقسیمآزمون شوندگانكلتعدادبر

از%27.كرداستفادهزیرفرمولازباید،استزیادآزمون شوندگانتعدادكهموارديدراما.است

رانمرهپایین ترینكهرابرگه هااز%27وباالگروهعنوانبه،گرفته اندرانمرهباالترینكهرابرگه ها

.مي گیریمنظردرپایینگروهعنوانبه،گرفته اند

باالا نتخاب های درست گروه +انتخاب های درست گروه پایین 
100*-----------------------------------------------------------------------=p

تعداد افراد گروه پایین+تعداد افراد گروه باال

اندازههرواستآسان ترسوالآن،باشد(نزدیك تر100به)بزرگ ترسوالیكدشواريضریبراندازهه

.استدشوارترسوال،باشد(نزدیك ترصفربه)كوچك ترضریباینكه



تمیزقوهمحاسبههایروش

بهتمیزریبضعبارتیبه.می شودگفتهضعیفوقویگروه هایبینتفاوتتعییندرآزمونتواناییبهتمیزضریب

.می پردازدضعیفازقویداوطلبتفکیکوتشخیصحیثازسؤالقدرتبررسی

d=[) انتخاب های درست گروه باال-انتخاب های درست گروه پایین ) 100*[تعداد افراد یک گروه/

آنتمیزقوه ي،باشدكوچك ترضریباینهرقدروبیشترسوالآنتمیزقوه ي،باشدبزرگ ترتمیزضریبقدرهر

تمایزیفضعوقويگروهبیننتوانستهوجههیچبهسوالآنكهاستاینازحاكيصفرتمیزضریب.استكم تر

بدترضعیفگروهازقويگروهسوالآندركهاستآنازحاكي،شودمنفيسواليتمیزضریباگر.شودقایل

رتجدیدنظآن هادریاشوندگذاشتهكناركليبههستنداساسيمعایبدارايسوال هااین گونه.استكردهعمل

حددریعني5/0برابردشواريضریبوبرسد+1یاحداكثربهتمیزضریبصورتيدر.پذیردصورتاساسي

.استبودهخوبسواالت.باشدوسط



سؤال خوب، سؤالی است با ضریب دشواری 

متوسط و ضریب تمیز باال
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