
 سوال قواعد طراحی

حلقه آخر فعالیتھای آموزشی و تکمیل کننده انجام نظارت و ارزشیابیبراساس روانشناسی یادگیری و آموزشی 
آموزش محسوب می شود و عمدتًا با ھدف اصالح و بھبود فرایند آموزش صورت می گیرد. اساسًا اطالق مفھوم 

است. به این ترتیب نظارت و ارزشیابی آموزشی یکی از مھمترین  ارزشیابی((آموزش)) به یک فعالیت ، منوط به انجام 
 وظایف ھر آموزش دھنده است و جزء الینفکی از اجزاءیک برنامه آموزشی تلقی می شود.

ابزار یا وسیله ای که برای سنجش پیشرفت تحصیلی در موقعیت ھای آموزشی و تدریس به کار می رود آزمون یا 
  امتحان نام دارد.

  شفاھی- ١دسته بندی انواع آزمون ھا: 

  الف) گسترده پاسخ (انشایی)

  کتبی ب) محدود پاسخ- ٢

  ج) گزیده پاسخ

آزمون ھای شفاھی:در این آزمون ابتدا پرسش کننده ، پرسش ھا را به صورت شفاھی مطرح می کند و سپس 
  مطرح می شوند. پاسخ ھای فراگیران را یادداشت می کند. پرسش و پاسخ ھر دو به صورت شفاھی

آزمون ھای کتبی: تھیه این دسته آزمون ھا که از متداول ترین آزمون ھای پیشرفت تحصیلی محسوب می شود با 
  آنکه به نظر ساده می آید مستلزم دقت ، تجربه و رعایت نکات چندی است که در مورد آنھا توضیح داده خواھد شد.

ارزشیابی برخی ازانواع تغییرات رفتاری ارزش زیادی دارد. ارزشیابی  : این آزمون برایالف):آزمون ھای گسترده پاسخ
  شونده در پاسخ دادن به سئوال ھا ، محدودیت چندانی ندارد و آزاد است تا ھر طور مایل است پاسخ خود را بپروراند.

  .مزیت:

ی آموزشی ( کاربرد ، مزیت این آزمون ھا این است که آن ھا برای اندازه گیری سطوح باالی طبقه بندی ھدف ھا
تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی ) بسیار مفید تر از آزمون ھای کوتاه پاسخ و گزیده پاسخ ھستند. ( پاسخ دھنده 

  در بیان و ارائه پاسخ خود ، آزادی عمل بیشتری دارند.) 

  معایب:

ند و از دقت و عینیت نمرات در تصحیح برگه ھای آزمون انشایی ممکن است نظر شخص تصحیح کننده دخالت ک -١



  بکاھد.

  ارزشیابی با استفاده از این آزمون ھا به ویژه زمانی که تعداد آزمون شونده زیادباشد وقت گیر است.-٢

این نوع آزمون ھا نمونه کوچکی از مطالب تدریس و ھدف ھای آموزشی را به دست می آورند و پوشش مناسبی -٣
  ندارند.بر تمامی مطالب و محتوای آموزشی 

  مثال : 

  پایش ورشد کودکان وراه ھای انجام آنرا توضیح دھید .

  :آزمون ھای گسترده پاسخ را چگونه تھیه کنیم

  الف)سئوال را طوری تھیه نمایید که به طور مستقیم به ھدف ھای آموزشی مورد اندازه گیری مربوط باشد.

  باشد.ب) سئوال را طوری بنویسید که موضوع مھمی را در بر داشته 

  ج)سئوال را به گونه ای طرح نمایید که حتی االمکان سطوح باالتر ھدفھای شناختی را در بر داشته باشند .

  د) سئوال آزمون را خیلی واضح و مشخص بنویسید .

ه) در تھیه سئواالت گسترده پاسخ از کاربرد کلمات چه کسی ، چه وقت ، کجا و جز اینھا که به عنوان قیدھای 
  ه ھستند خودداری کنید.محدودکنند

و) از ھمه دانش آموزان بخواھید که به ھمه سئوال ھا پاسخ دھند و از طرح سئواالت اضافه ای برای انتخاب دانش 
  آموز از بین آنھا باید اجتناب شود. 

  ز) زمان کافی به پاسخ دھندگان بدھید و برای ھر سئوال وقت جداگانه ای پیشنھاد نمایید.

  تی که به پاسخ ھای کوتاه تری نیاز دارند، تعداد سئواالت را افزایش دھید .ح) با طرح سئواال

  ط) یک راھنمای پاسخ یا جواب نمونه تھیه نمایید و نکات کلیدی و مھم پاسخ ھا را در آن مشخص نمایید.

زان ، پاسخ ی ) پاسخ ھای ھر سئوال را یک به یک بررسی نمایید و پس از ارزشیابی یک سئوال از تمامی دانش آمو
  سئوال بعدی را بخوانید. 

  ک ) اشتباھات در پاسخ ھا را مھم تلقی نمایید ودر پی علل و مشکالت یادگیرنده در پاسخ دھی باشید .

  آزمون ھای محدود پاسخ:–ب 

آزمون ھای محدود پاسخ در واقع حد واسط بین آزمون ھای گسترده پاسخ و آزمون ھای گزیده پاسخ ھستند و 
ه از عنوان آن برمی آید پاسخی بسیار کوتاه و مختصر ، در حد یک جمله دارد . به عبارت دیگر ، می توان ھمانطور ک

یک سئوال گسترده پاسخ را به چند سئوال محدود پاسخ تجزیه کرد. اما باید در نظر داشت که ھریک از این آزمون ھا 
ود پاسخ معموًال برای ارزشیابی و دستیابی به اھداف برای منظور و مقاصد ویژه ای به کار می روند .آزمون ھای محد



پایین تر سطح شناختی مناسب ترند و ارزشیابی توانایی ھای باالتر شناختی به وسیله این گونه سئوال ھا دشوار 
  است .

  آزمون ھای محدود پاسخ بصورت یک جمله استفھامی ھستند و آزمون شونده باید پاسخ کوتاھی به آن بدھد . 

  :مثال 

  بافت را تعریف کنید ؟

  این نوع سئوال را می توان بصورت سئواالت کامل کردنی نیز مطرح نمود .

  : ١مثال 

  افرادی که به خدمات موجود در یک برنامه نیاز دارند و می بایست آنھا را دریافت کنند ... نامیده می شوند .

  :٢مثال 

  آن را بنوسید . در مقابل ھر یک از اندام ھای زیر ، دستگاه مربوط به

  زبان ........................ -٤مری .....................  - ٣طحال ................  - ٢مغز ..................  -١

  سئوال ھای آزمون ھای محدود پاسخ را چگونه طراحی کنیم ؟

  سئوال :

  سعی کنید ھر یک از سئواالت ، مطلب مھمی را اندازه گیری کند .–الف 

  سئواالت بطور واضح و مشخص ، مطلب خاصی را در نظر داشته باشد .–ب 

برای سئوال ھایی که پاسخ عددی دارند واحد مقیاس و میزان وقت را که در مقدار محاسبات باید رعایت شود را –ج 
  مشخص نمایید.

  در سئواالت کامل کردنی تنھا عبارات ویا کلمات مھم را حذف کنید . -د

واع مختلف سئوال ھای محدود پاسخ می خواھید استفاده کنید آن ھا را به ترتیب در کنار یکدیگر قرار چنانچه از ان–ه 
  دھید.

  تعداد زیادی جای خالی در سئوال ھای کامل کردنی منظور نکنید.-و

  ج)آزمون ھای گزیده پاسخ(عینی)

زینه ھایی که در اختیار او گذاشته شده در سئوا ل ھای گزیده پاسخ ، ارزشیابی شونده باید جواب سئوال را از بین گ
انتخاب نماید . این نوع آزمون ھا به علت اینکه در تصحیح پاسخ ھا ، نظر شخصی تصحیح کننده دخالتی ندارد و این 

کار به صورت عینی (غیر ذھنی) انجام می شود به آزمون ھای عینی شناخته می شوند.سئوال ھای عینی به ویژه 



توان برای ارزشیابی بسیاری از اھداف آموزشی به کار بردو به شرط رعایت اصول و قواعد تھیه  چند گزینه ای را می
( سئوالھایی که بیش از دو گزینه در اختیار فراگیران می گذارند سئوالھای آن ، نتایج قابل اعتمادتری را انتظار داشت.

  چند گزینه ای نامیده می شوند)

ش و تعداد معدودی گزینه تشکیل می شود . بر حسب اینکه گزینه ھا چه یک سئوال گزیده پاسخ ، از یک پرس
  تعدادی باشند ، شکل ھای متفاوتی از قبیل : صحیح/غلط (دو گزینه ای) یا چھار گزینه ای به خود گیرد.

v : ھر سئوال چند گزینه ای از قسمت ھایی به شرح زیر تشکیل شده است  

(تنه یا متن اصلی سئوال می تواند به صورت جمله ه) را شامل می شود.. قسمت اصلی سئوال که متن سئوال (تن١
  سئوالی یا جمله ناقص نوشته شود).

  .گزینه ھا به دوصورت نوشته می شوند :٢

  الف : گزینه درست یا بھترین پاسخ 

  ب :گزینه ھای گمراه کننده یا انحرافی

خ ھا نقش تشخیصی برای پاسخ دھندگانی را (پاسخ ھا که یکی از آن ھا پاسخ درست سئوال است . سایر پاس
دارند که پاسخ درست را نمی دانند واصطالحا"((گزینه ھای انحرافی)) نامیده می شوند. گزینه ھای انحرافی نباید 

کامال"غلط باشند .، بلکه باید به شکلی در بر دارنده پاسخی مرتبط با موضوع مورد سئوال باشد. این گزینه ھای 
  زیادی در پی بردن به آموخته ھای نامطلوب یاد گیرندگان دارند ). انحرافی اھمیت

  شاخص ھای آزمون ھا :

خصوصیت تمام اندازه گیری ھا این است که خطا در آنھا وجود دارد . برای اینکه مقدار خطای آزمون ھا کم شود چند 
  ویژگی زیر را باید دارا باشند :

ü  ، پایایی : یک آزمون ھنگامی از پایایی و ثبات برخودار است که اگر آنرا در دو موقعیت جداگانه به یک دانشجو بدھیم
  نتایج مشابھی به دست آید . 

ü  روائی (اعتبار ) : آزمونی اعتبار دارد که ھدف آموزش را بسنجد . چیزی را که می خواھیم بسنجیم را بسنجد . مثًال
  ت سواد دانشجو را بسنجیم ابتکار او را نسنجد .وقتی قرار اس

ü  .عینی باشد : آزمونی از عینیت برخودار است که اگر دو مصحح آنرا تصحیح نمایند ، یک نتیجه بدست آید  

ü  عملی باشد : آزمونی که برگزار می شود باید در مدت زمان مناسبی اجرا شده و نمره گذاری آن نیز به آسانی
  سیر نتایج آن ھیچ ابھامی نداشته باشد. صورت گیرد و تف

ü  برای دانشجو قابل پیش بینی باشد : ھدف آموزش وارزیابی باید یکسان باشد .چنانچه اھداف آموزش در ابتدای
دوره به درستی تعیین شده ودانشجویان از آن مطلع باشند ، در این صورت دانشجویان می توانند سئواالت امتحانی را 

. اگر بعد از اجرای آزمون دانشجویان بگویند ( ما انتظار چنین سئواالتی را نداشتیم ) شیوه ارزشیابی  پیش بینی کنند
  سئوال برانگیز است .



ü . عادالنه باشد : منصفانه باشد و فراگیر را گمراه نکند  

  سئواالت عینی (چند گزینه ای) را چگونه طرح کنیم؟

سئواالت باید طوری نوشته شود که تنھا به وسیله کسانی که ھدف مورد اندازه گیری (پاسخ درست) سئوال را می 
دانند به درستی پاسخ داده شود ، وکسانی که تسلط کامل بر مطلب ندارند ، نتوانند پاسخ درست آن راانتخاب نمایند 

  اقدام نمایید.با رعایت موارد زیر می توانید به تھیه سئواالت عینی . 

  قواعد طراحی سئواالت چند گزینه ای

  ھرسئوال باید یک موضوع مھم یا یک ھدف آموزشی را اندازه بگیرد. -١

  بیشتر از یک مسئله یا یک مطلب در ھر سئوال نگنجانید. -٢

ید. برای فھمیدن سئواالت را کامًال روشن و واضح بنویسید و از عبارت وکلمات قابل فھم آزمون شوندگان استفاده کن -٣
  سئوال نیازی به خواندن گزینه ھا نباشد.

  مثال :

  نامناسب : سئواالت چند گزینه ای می توانند ...

  مناسب : سئوال ھای چند گزینه ای برای اندازه گیری چه ھدف ھای مناسب می باشند ؟

  از تکرار مطالب در گزینه خودداری کنید . -٤

  مثال :

  ساله ای که در مدارس ثبت نام می کنند)) ... ١٥تا  ١٣زان نامناسب : (( ھمه دانش آمو

  در واقع یک جامعه محدود تشکیل می دھند . - در واقع یک نمونه تشکیل می دھند . ب –الف 

  در واقع یک واحد نمونه برداری تشکیل می دھند . - در واقع یک جامعه نامحدود تشکیل می دھند . د –ج 

ساله ای که در مدارس ثبت نام می کنند)) ... در واقع یک ....را تشکیل می  ١٥تا  ١٣مناسب : (( ھمه دانش آموزان 
  دھند .

  واحد نمونه برداری  -جامعه نامحدود د –جامعه محدود ج  –نمونه ب  –الف 

  مطالب مورد سئوال ( اصلی ) را به طور کامل در تنه سئوال بنویسید. -٥

  مثال :



  نامناسب : 

  جدول مشخصات آزمون :

  نشان می دھد که چگونه می توان از آزمون برای بھبود امر آموزش و یادگیری استفاده کرد . –الف 

  نمونه بھتری از محتوای درس و ھدفھای آموزشی را مشخص می کند . - ب

  روش مورد استفاده از تصحیح پاسخ ھای آزمون را مشخص می کند . -ج

  عینیت آزمون را افزایش می دھد . -د

  مناسب :

  مھمترین فایده کاربرد جدول مشخصات درتھیه آزمون ھای پیشرفت تحصیلی آن است که:

  آموزش و یادگیری را بھبود می بخشد.-الف

  نمونه بھتری از محتوای روش و ھدف ھای آموزشی به دست می دھد.- ب

  روش مورد استفاده در تصحیح پاسخ ھای آزمون را مشخص می کند.-ج

  می دھد . عینیت آزمون را افزایش -د

  تنه سئوال حتی االمکان باید کوتاه نوشته شود و از آوردن اطالعات اضافی اجتناب شود . -٦

  مثال :

نامناسب : سئوال چند گزینه ای یکی از انواع سئوال ھاست چگونه می توان این گونه سئوال ھا را برای اندازه گیری 
  توانایی تحلیل یک متن بکار برد . 

  توان سئوال ھای چند گزینه ای را برای اندازه گیری توانایی تحلیل متن بکار برد ؟ مناسب : چگونه می 

  ھمه گزینه ھای یک سئوال باید متجانس و به موضوع واحدی مربوط باشد . -٧

  مثال :

  نامناسب : کدام یک از مطالب زیر درست است ؟

  فھای طبقات ترکیب و ارزشیابی ھستند .سئواالت گسترده پاسخ ، بھترین نوع سئوال برای ارزشیابی ھد –الف 

  جدول مشخصات برای آزمون ھای گسترده پاسخ مفید نیست . - ب



  سئواالت عینی را تنھا در کالسھای دانشگاه می توان به اجرا در آورد . -ج

  ھدف ھای رفتاری از دیرباز مورد استفاده مربیان قرار داشته اند . -د

  ئواالت گسترده پاسخ وارزشیابی ھدف ھای مختلف آموزشی باید گفت که :مناسب : در رابطه با استفاده از س

  سئواالت انشایی بھترین نوع سوال برای ارزشیابی ھدف ھای طبقات ترکیب و ارزشیابی ھستند . –الف 

  سئواالت انشایی برای ارزشیابی ھدف ھای ھیچ یک از طبقات حیطه شناختی مفید نیستند . - ب

  ی و عینی از نظر ارزشیابی ھدف ھای گوناگون ، چندان تفاوتی وجود ندارد .بین سئواالت انشای -ج

  بھتر است از سئواالت انشایی به ندرت استفاده شود . -د

  تنه سئوال از نظر دستوری نباید طوری نوشته شود که دانشجو را به پاسخ صحیح راھنمایی کند . مثًال -٨

لزامًا جمع باشد و در میان پاسخ ھای پیشنھادی نیز تنھا یک پاسخ ( اگر تنه سئوال طوری نوشته شود که پاسخ ا
  جمع و سه پاسخ مفرد باشد ، بدیھی است که تنه سئوال پاسخ را نشان خواھد داد.

  مثال : 

  نامناسب : ھمسایه ھای شرقی ایران کدام کشورھاست ؟

  ترکیه  –افغانستان و پاکستان د  –عراق ج  –جمھوری آذربایجان ب  –الف 

  مناسب : ھمسایه ھای شرقی ایران کدام کشورھاست ؟

  کویت وبحرین  –افغانستان و پاکستان د  –عراق و ترکیه ج  –آذربایجان و قزاقستان ب  –الف 

  سئوال را طوری بنویسید که پاسخ درست یا قطعًا درست ترین پاسخ باشد.  -٩

  مثال : 

  نامناسب : تاثیر انجام واکسیناسیون در بدن چیست ؟

  ساخت پادتن - تحریک سیستم ایمنی ب–الف 

  بروز نشانه ھای ضعیف یک بیماری  -جلوگیری از ابتالی فرد به عفونت د–ج 

  مناسب : ھدف از انجام واکسناسیون چیست ؟

  ساخت پادتن - تحریک سیستم ایمنی ب–الف 



  بروز نشانه ھای ضعیف یک بیماری  - جلوگیری از ابتالی فرد به برخی عفونت ھا د–ج 

  برای اندازه گیری فرایندھای پیچیده ذھنی از موقعیت ھای و مطالب تازه و بدیع تازه استفاده کنید . - ١٠

  مثال :

  سئوال حفظی :

  ری را تولید می کند ؟کدامیک از موارد زیر ، وقتی در بدن مصرف شود ، بیشترین مقدار کا ل

  یک گرم شکر  -یک گرم چربی ب –الف 

  یک گرم پروتئین  - یک گرم نشاسته د -ج

  سئوال کاربردی:

  کدام یک از مواد زیر اگر از غذاھای روزانه حذف شود ، بیشترین مقدار کاھش کالری را سبب می شود ؟

  یک قاشق سرصاف شکر -یک قاشق سر صاف کره ب –الف 

  یک قاشق سر صاف ماست  -صاف برنج د یک قاشق سر -ج

  گزینه ھای انحرافی را طوری بنویسید که توجه آزمون شوندگان بی اطالع از موضوع سئوال را بخود جلب کند. - ١١

  مثال :

  نامناسب : کتاب (( بوف کور )) را چه کسی نوشته است ؟

  صادق ھدایت  –سعدی ب  –الف 

  صادق چوبک  –حافظ د  –ج 

  الف و ج آن قدر نامربوط است که بعید به نظر می رسد کسی آنھا را برگزیند.گزینه ھای 

گزینه ھای ھر سئوال را طوری بنویسید که از نظر دستوری وجمله بندی به نحو درست مکمل متن سئوال باشد  - ١٢
.  

  از بکار بردن اشاره ھای دستوری نامربوط وغیره خودداری کنید . - ١٣

کلمات منفی را برجسته جلوه دھید . ( پیشنھاد می شود تنه سئواالت به صورت مثبت در سئواالت منفی ،  - ١٤
  نوشته شود .) 

در نوشتن سئواالتی که در آنھا متن سئوال منفی و گزینه ھای ھم منفی ھستند یعنی منفی مضاعف احتراز  - ١٥



  کنید.

  ه شد ، تمام موارد فوق ) وغیره خودداری کنید.تا حد امکان از کاربرد عبارت ھای مانند ( ھمه آنچه در باال گفت - ١٦

  مثال :

  نامناسب : کدام یک از ھورمون ھای زیر از ھیپوفیز ترشح می شود ؟ 

  ھمه موارد  –د  LH –کروتیکوتروپ ج  -رشد ب –الف 

  مناسب : چه ھورمون ھایی از غده ھیپوفیز ترشح می شود ؟

  تیروکسین  رشد ، کورتیزول ، –انسولین ، گلوکاکن ب  –الف 

  کورتیزول ، انسولین ، کورتیکوتروپ  -رشد د LHکوریکوتروپ  -ج

  سئواالت را مستقل از یکدیگر بنویسید . - ١٧

  از طرح سئوال ھای گمراه کننده بپرھیزید . - ١٨

  دو گزینه متضاد را که یکی از آنھا درست است بکار نبرید . - ١٩

  مثال :

  ظاھری افراد پیک نیک را مشخص می کند . نامناسب : کدام یک از موارد زیر ویژگی

  افسرده  -عصبی د –چاق ج  -الغر ب –الف 

  طول گزینه درست را در سئواالت مختلف تغییر دھید. - ٢٠

  محل گزینه درست را در میان گزینه ھای انحرافی بطور تصادفی انتخاب کنید . - ٢١

  ن شوندگان باشد .سئواالت را به زبانی بنویسید که در حد درک و فھم آزمو - ٢٢

  گزینه در نظر بگیرید . ٤تا  ٣برای ھر سئوال بین  - ٢٣

  عبارت ھای نظیر ( ھیچیک از موارد باال ) ، (ھیچکدام از اینھا ) واز این قبیل را بکار نبرید . - ٢٤

  مثال :

  نامناسب : با کدام یک از انواع آزمون ھا می توان خالقیت دانش آموزرا اندازه گرفت ؟



  ھیچ کدام  -غلط د –صحیح  -کوتاه پاسخ ج –جور کردنی ب  –الف 

  مناسب : با کدام یک از انواع آزمون ھا می توان خالقیت دانش آموز را اندازه گرفت ؟

  انشایی  -غلط د –صحیح  -کوتاه پاسخ ج –جور کردنی ب  –الف 

  کند. تنه سئوال نباید به گزینه درست شباھت داشته باشد و تداعی ایجاد- ٢٥

  مثال :

  نامناسب : واژه ((سخی )) مترادف کدام یک از کلمات زیر است :

  بزرگوار  - دوست داشتنی د -سخاوتمند ج -مھربان ب –الف 

  در این سئوال بین واژه سخی در تنه و گزینه ((ب)) شباھت وجود دارد .

  ندارد . اگربین تنه سئوال وگزینه انحرافی شباھت ظاھری وجود داشته باشد ، اشکالی

از بکار بردن شاخص ھایی که پاسخ صحیح را آشکار می سازند اجتناب شود.(شاخص ھایی که پاسخ صحیح را - ٢٦
  آشکار می سازند زیادند اما رایج ترین آنھا عبارتند از: 

  الف)بلند تر بودن طول پاسخ صحیح نسبت به پاسخ ھای غلط

  اسخ غلط ب)آشنایی بیشتر فراگیران با پاسخ صحیح نسبت به پ

  قرار گرفتن پاسخ صحیح در یک موقعیت معین ، در چند سوال متوالی –ج 

  در آزمونھا ی تکوینی از گزینه ( نمی دانم ) استفاده کنید .- ٢٧

  در سئواالتی که تنه آنھا جمله ناتمام است ، جای خالی را در قسمت آخر جمله قرار دھید.- ٢٨

  زینه ای استفاده کنید.تنھا در صورت لزوم از آزمونھای چند گ- ٢٩

عالوه بر مالحظات کلی فوق تعدادی اصول کامال اختصاصی نیز وجود دارد که در نوشتن پاسخ ھای پیشنھادی - ٣٠
  منظور می شود:

  الف)پاسخ پیشنھادی را ، در صورت امکان،به صورت عمودی بنویسید.

ھتر است تاریخ ھا از قدیم به جدید یا برعکس ب) اگر بین پاسخ ھا یک نظم طبیعی وجود دارد ((عددی یاالفبایی)) ب
  نوشته شود 

  چک لیست بررسی سئواالت طراحی شده



  غلط از بابت اقدامات زیر اطمینان حاصل نمایید–پیش از تکثیر واجرای آزمون صحیح 

  ھریک از سئواالت خود را روشن و ساده و بدون ابھام نوشته اید ؟ -١

  به زبان دیگری و با توجه به موقعیت ھای تازه نوشته اید ؟ سئواالت را بدون نقل از کتاب و -٢

  از کاربرد کلماتی چون غالبًا ، ھمیشه ، بعضی وقتھا ، ھرگز و... اجتناب کرده اید ؟ -٣

  از سئواالت گمراه کننده پرھیز کرده اید ؟ -٤

  ھر سئوال کامًال غلط یا کامًال صحیح است ؟ -٥

  غلط تقریبًا با ھم مساوی ھستند ؟  تعداد سئواالت صحیح و سئواالت -٦

  طول سئواالت صحیح و سئواالت غلط تقریبًا یکسان ھستند یا طول آنھا به نسبت کم و زیاد شده است ؟  -٧

  ھر سئوال برای سنجش یک ھدف آموزشی تھیه شده است ؟ -٨

   از نوشتن سئواالتی که مطالب جزیی وکم اھمیت را شامل می باشد پرھیز شده است ؟ -٩

  پیش از تکثیر واجرای آزمون ھای جور کردنی از بابت اقدامات زیر اطمینان حاصل نمایید 

  پرسشھا و پاسخ ھای متجانس یا ھمگون تھیه دیده اید ؟ -١

  برای ھر سئوال راھنمایی ھا و توضیحات روشن و مشخص نوشته اید ؟ -٢

  ھمه پاسخ ھا درست و منطقی به نظر می رسند ؟ -٣

  پاسخ ھای بی مورد و به دور از پرسشھا پرھیز کرده اید ؟از نوشتن  -٤

  طول ستون ھای پرسش و پاسخ سئواالت کوتاه ھستند ؟ -٥

از نوشتن سئواالتی که در آن تعداد پاسخ ھا برابر با تعداد پرسش ھا است و ھر پرسش تنھا یک بار مورد استفاده  -٦
  قرار می گیرد پرھیز کرده اید ؟

  نی را در فھرست پرسش ومطالب مختصر را در فھرست پاسخ ھا قرار دا ده اید ؟عبارت ھای طوال -٧

آنجا که امکان داشته است فھرست پاسخ ھا را به یک ترتیب منطقی مرتب کرده اید ؟( مثًال اسامی به ترتیب  -٨
  حروف الفبا ، اعداد به ترتیب بزرگی وکوچکی وتاریخ ھا به ترتیب زمانی می باشند ؟)

  ھا را با شماره وپاسخ ھا را با حروف مشخص کرد ھاید ؟پرسش  -٩



  از کاربرد جمالت ناتمام در فھرست پرسشھا خودداری کرده اید ؟- ١٠

  تمام پرسشھا و پاسخ ھای مربوط به یک سئوال را در روی یک کاغذ قرار داده اید ؟- ١١

  شوند خودداری کرده اید ؟از کاربرد نشانه ھا وعالئم ھدایت کننده که سبب انتخاب پاسخ ھا می - ١٢

  پیش از تکثیر و اجرای آزمون تشریحی از بابت اقدامات زیر اطمینان حاصل نمایید

آیا سئواالت شما تنھا آن دسته از اھداف آموزشی را شامل می شوند که با سایر انواع سئواالت به خوبی قابل  -١
  اندازه گیری نیستند ؟

  آموزشیتان مربوط می شوند ؟آیا سئواالت شما به اھداف  -٢

  آیا سئواالت شما طوری نوشته شده اند که آموزش شوندگان را به سوی پاسخ ھای مورد انتظار ھدایت کنند ؟ -٣

  یعنی 

  آیا سئواالت به زمینه مشخصی محدود شده اند ؟ -

بررسی کنید ، به کار برده اید آیا کلمات توصیفی مانند حل کنید ، مقایسه کنید وتعریف کنید را به جای بحث کنید ،  -
  ؟

آیا برای سئواالت گسترده پاسخ آزمون شوندگان را از طریق دادن راھنمایی ھای اختصاصی به جواب دادن ھدایت  -
  کرده اید؟

  آیا سئواالت شما موقعیت ھای تازه ای را بکار برده اند به گونه ای که اصالت فکری آزمون شوندگان را بر انگیزد ؟ -٤

  ا سئواالت شما از جھات زیر متناسب با آزمون شوندگان ھستند ؟آی -٥

  سطح دشواری  -

  زمانی که در اختیار آزمون شوندگان قرار می دھند  -

  پیچیدگی مطلب  -

  آیا از ھمه آزمون شوندگان خواسته اید که ھمه سئواالت را جواب دھند ؟ -٦

   

  بت اقدامات زیر اطمینان حاصل نماییدپیش از تکثیر واجرای آزمون ھای کوتاه پاسخ ، از با

  سئوال را طوری نوشته اید که با یک کلمه ، عدد، فرمول ، عبارت یا جمله کوتاه جواب داده شود ؟ -١



  سئوال را بدون نقل مستقیم جمالت کتاب نوشته اید ؟ -٢

  سئوال کامًال ، روشن ، صریح و بدون ابھام طرح شده است ؟  -٣

  توری وغیره را حذف کرده اید ؟اشارات نامربوط دس -٤

  درجه دقت مورد انتظار را مشخص کرده اید ؟ -٥

  در سئواالت کامل کردنی جای خالی را در قسمت آخر سئوال قرار داده اید ؟ -٦

  در سئواالت کامل کردنی کوشیده اید تا نکات ومفاھیم مھم را حذف کنید ؟ -٧

  متعدد احتراز کرده اید ؟در سئواالت کامل کردنی از جاھای خالی  -٨

  سعی کرده اید حتی اال مکان از سئواالت نوع پرسشی استفاده کنید ؟ -٩

  سئوال را طوری طرح کرده اید که تنھا یک جواب درست باشد ؟ - ١٠

  ھر سئوال را با توجه به یک ھدف آموزشی نوشته اید ؟ - ١١

 برای تھیه سئواالت خود از جدول مشخصات درس استفاده کرده اید ؟  - ١٢

 


