
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :نحوه ارزشیابی

 تعاريف 

 .ارزشيابي مفهومي عام است و فرايند قضاوت در مورد موضوعي مي باشد

ممكن است شامل بررسي نظرات يا  دممكن است ارزشابي شامل اندازه گيري نمرات آزمون باش

 مشاهدات از فعاليتي باشد 

 يادگيري است -فرايند تعيين ميزان پيشرفت يادهي –سنجش 

 فرايند است كه براي سنجش به كار ميرود شامل آزمون كتبي ، عملي و شفاهي مي باشد  –امتحان 

معياري است كه در جريان ارزشيابي يا سنجش ، عملكرد را در مقابل آن گذاشته و مورد  -مالك

 قضاوت يا اندازه گيري قرار مي دهند 

 ها يا سنجش ها مي توان به منظورهاي زير به كاربرد  آزمون

 تشخيص ميزان آمادگي؛ شايستگي و توانايي دانشجويان -1

 يادگيري -كمك به استاد و دانشجويان از ميزان خوبي فرايند ياددهي -2

 كمك به استاد تا نيازهاي يادگيري دانشجويان را تشخيص دهد-3

 بررسي اثر بخشي دوره آموزشي -4

 وت ارزيابی و ارزشیابیتفا

 (نمره)ارزيابي كمّي است 

يكي معناي خوب و ديگري ممكن است معناي  ارزشيابي كيفي است، قضاوت است، دو نمره مساوي

 .متوسط يا پايين داشته باشد



 :گيري در موارد زير است ارزشيابي يك جلسه آموزشي است كه براي تصميم

 حدود آمادگي فراگيران-1

 فراگيراناشكاالت -2

 طور كلي عملكرد فراگيرانه ب-3

 بررسي نقاط قوت و ضعف مدرسان-4

ارزشيابي نبايد به عنوان آزمون و نمره دادن تلقي شود بلكه ارزشيابي خود نوعي فعاليت  -1

 يادگيري  مي كند -آموزشي است كه كمك به فرايند ياددهي 

نشجويان و سوق دادن آنها به يكي از دو نحوه ارزشيابي در جهت دادن به فعاليتهاي آموزشي دا -2

 نقش قابل توجهي دارد ( حفظ كردن )و غيرفعال ( فهميدن )شيوه فعال 

تصحيح اوراق امتحان به صورت كليشه اي نباشد يعني دانشجويان عين عبارت كتاب را به كار  -3

 .برده در غير اين صورت نمره اي به آن تعلق نگيرد 

 انی هاي امتح ضوابط طرح پرسش

 هاي آموزشي و نتايجي را كه انتظار داريم ارزشيابي نمايد امتحان بايد ميزان تحقق هدف -1

 ميزان اهميت هر هدف آموزشي نسبت به هدف ديگر تعيين گردد -2

 ها متناسب با حجم دروس و اهداف آموزشي باشد پرسش تعداد -3

 .نگرددهاي حاشيه اي و به دور از مقاصد حقيقي كتاب طرح  پرسش -4

ها به گونه اي طرح شود كه از نظر مدرسان و دانشجويان مختلف داراي معناي يكسان  پرسش -5

 باشد 

 ها از آسان به مشكل مرتب شود  پرسش -6



 .هايي كه محتواي مشابهي را اندازه مي گيرند به دنبال هم نوشته شود  پرسش -7

 .هر چه تعداد پرسشها بيشتر باشد ارزشيابي دقيق تر انجام مي شود  -8

  ها در حد دانشجويان متوسط طرح شود پرسش اكثر -9

 .در هر سوال يك مطلب اندازه گيري شود از طرح سوال چند قسمتي خوداري شود  -11

ش ،فهم ، دان) پرسش ها بايد توانايي دانشجويان در سطوح مختلف هدف هاي آموزشي را  -11

 .مورد سنجش قرار دهد...(تجربه وتحليل و

 ها نبايد به صورتي باشد كه دانشجويان را به حفظ طوطي وار مطالب وا دارد  پرسش -12

 ها نبايد عينا با عبارت متن كتاب و كليشه اي طرح گردد  پرسش -13

 قواعد تهیه سؤاالت چند گزينه اي

 .تواي درس هم خواني داشته باشد پرسش ها بايد دقيقا با هدف ها و مح – 1

 .پرسش را طوري بنويسيد كه موضوع مهمي را شامل شود و پيام هاي اصلي درس باشد  – 2

 .هر پرسش طوري نوشته شود كه يك موضوع مهم را اندازه بگيرد  – 3

 .هر پرسش گنجانده نشود  بيش از يك مطلب يا مسئله در – 4

پرسش ها كامال روشن و واضح نوشته شود و از عبارات و كلمات قابل فهم آزمون شونده  – 5

 .استفاده گردد 

 .از تكرار عبارت يكسان در گزينه هاي متعدد خودداري شود و در تنه پرسش آورده شود  – 6

 .آورده شود( متن اصلي پرسش) مطالب مورد پرسش به طور كامل در تنه پرسش  -7

 .ري نوشته شود كه همه گزينه هاي آن به مطلب واحدي مربوط باشند پرسش طو -8

 .پرسش بايد طوري نوشته شود كه پاسخ درست تنها پاسخ درست يا درست ترين پاسخ باشد  -9



 .پاسخ هاي انحرافي طوري نوشته شوند كه  امتحان شوندگان بي اطالع را به خود جلب كند  -11

ته شود كه از نظر دستوري و جمله بندي مكمل متن پرسش پاسخ هاي هر پرسش طوري نوش -11

 .باشند 

تا حد امكان متن پرسش به صورت مثبت نوشته شود و از به كار بردن عبارات منفي خودداري  -12

.گردد 

 .در پرسش هاي منفي زير عبارات منفي خط كشيده شود  – 13

( منفي مضاعف)خ ها هم منفي است از نوشتن پرسش هائي كه در آن متن پرسشي منفي و پاس – 14

 .احتراز شود

هيچ يك از آن چه در »يا « همه آن چه در باال گفته شد»تا حد امكان از كاربرد عباراتي هم چون  – 15

 .خودادري شود « باال گفته شد

 .ه يكي از آنها درست است خودداري نمائيد از كاربرد دو گزينه متضاد ك – 16

پرسش ها مستقل از يكديگر نوشته شود، پاسخ يك پرسش نبايد شرط الزم براي پاسخ پرسش  – 17

 .و يا تهيه پرسش بعدي باشد 

 . از طرح پرسش هاي گمراه كننده يا هدايت كننده پرهيز شود – 18

د كه يكي از آنها بهترين جواب پرسش است به عنوان در طرح پرسش ها از دو كلمه متضا – 19

 .انتخابي استفاده نشود  پاسخ هاي

 طول پاسخ درست در پرسش هاي مختلف تغيير داده شود – 21

 .محل پاسخ درست در ميان پاسخ هاي انحرافي بطور تصادفي انتخاب شود  – 21 

ست هيچ يك از پرسش ها از روي متن و پرسش هاي آزمون طوري انتخاب شود كه پاسخ در – 22



 .طور ضمني استنباط نشوده يا ب "قيمايا گزينه هاي پرسش هاي ديگر مست

 .جاي خالي را در انتهاي تنه پرسش قرار دهيد  – 23

 .حق انتخاب چند پرسش از ميان مجموعه اي از پرسش ها به پاسخ دهندگان ندهيد  – 24

 .ني باشد تنه پرسش نبايد طوال – 25

 "ه منظور گردد و حتمادقيق 3وقت آزمون بايد محدود باشد و حداكثر براي هر دو پرسش  – 26

 .اوراق پس از آن  جمع آوري گردد 

نمره منفي از مقومات سؤال تستي است كه آن را از گزينه هاي شانسي و تصادفي مصون مي  – 27

 .نفي ضروري است سازد ، لذا براي هر دو جواب غلط يك امتياز م

شود تا ميزان فهم و درك در كنار پرسش هاي تستي ، تعدادي پرسش تشريحي نيز بايد طرح  – 28

 .دانشجو را بررسي كند

طراحي شود كه قابل  A4كاغذ  4/1سؤالي حداكثر در حد  41فرم تست براي يك مجموعه  – 29

 .رويت از اطراف نباشد 

صورت ه تشريحي از ابتداي ترم به دانشجويان داده نشود و هر دو را ب وعده پرسش تستي يا – 31

 محتمل باقي بگذاريد 

 (گستره پاسخ و پاسخ كوتاه)قواعد تهیه پرسش هاي انشايی 

 .با هدف ها و محتواي درس همخواني داشته باشند "پرسش ها بايد دقيقا – 1

 .را طوري بنويسيد كه موضوع مهمي را شامل شود و پيام هاي اصلي درس باشد پرسش ها – 2

 .آزمون ها به خوبي قابل سنجش نباشدپرسش ها را به هدف هايي محدود كنيد كه با ساير انواع  – 3

 .صورت پرسش بايد واضح و بدون ابهام باشد – 4



اير آن كه بيشتر ظچه وقت، كجا و ن در تهيه پرسش هاي انشايي از كاربرد كلمات چه كسي، – 5

را مي سنجند خودداري كنيد و بيشتر از كلماتي نظير چرا، چگونه، مقايسه ( كمي) معلومات سطحي

  .ل بياوريد، شرح دهيد و مانند آن استفاده كنيدكنيد، دلي

 .ندسعي كنيد پرسش را طوري بنويسيد كه فرد را با يك موقعيت تازه و مسأله اي روبرو ك– 6

 .پرسش را طوري بنويسيد كه پاسخ دهنده با ذكر مثال، دليل و شاهد به آن پاسخ دهد – 7

 (.پرسش خيلي كلي نباشد)شخص كنيد حدود انتظارات خود را در پرسش از پاسخ دهنده م– 8

 .با نوشتن پرسش هاي كوتاه پاسخ تعداد پرسش ها را افزايش دهيد– 9

 .كر كردن و پاسخ دادن به پرسش در نظر بگيريدزمان كافي براي ف– 11

 .حق انتخاب چند پرسش از ميان مجموعه اي از پرسش ها را به پاسخ دهندگان ندهيد– 11

 (خط 3ننويسيم حداكثر ) مخاطبان هر چند سطر كه مي خواهند پاسخ را بنويسنداجازه دهيم – 12

 .نمره نيست 4 الي 3ظرفيت نمره هر پرسش بيش از – 13

 .به هنگام طراحي پرسش بايد كيفيت توريع نمره بر بخشهاي مختلف پاسخ مشخص گردد– 14

 .پرسش ها يايد تمامي بخشهاي آموزشي را پوشش دهد– 15

 .بخشي از پرسش ها يا راهنمائي درمورد آن نبايد در بخش ديگر پرسش ذكر شده باشدپاسخ – 16

 : اصوال بايد توجه داشت كه. نحوه ارزشيابي نيز بايد متناسب با الگوي تدريس پويا باشد

اوال ارزشيابي را نبايد تنها به عنوان آزمودن و نمره دادن تلقي كرد بلكه ارزشيابي خود نوعي فعاليت 

 .شي است كه كمك به فرايند تدريس و آموزش مي كندآموز

ثانياً نحوه ارزشيابي در كشف نقاط ضعف و قوت آموزش و در جهت دادن به فعاليت هاي آموزشي 

نقش قابل توجهي ( فهميدن يا حفظ كردن)و سوق پيدا كردن آنها به يكي از دو شيوه پويا و ايستا 



 .دارد

 ضوابط طرح پرسش هاي امتحانی 

تحان بايد ميزان تحقق هدف هاي آموزشي را ارزيابي كند و شامل يادگيري هاي مهم و مرتبط ام-1

 .با هدف هاي آموزشي باشد

ميزان اهميت هر هدف آموزشي نسبت به هدف ديگر تعيين گردد و بر اساس آن ، اهميت نمره اي -2

 .هر هدف مشخص شود

ي باشد، بدين معني كه از هر قسمت كتاب مالك ديگر در تعيين نمره تناسب آن با حجم دروس م-3

كه داراي حجم قابل توجهي است بايد سوال طرح شود، به گونه اي كه تمامي مباحث مورد سوال 

 .قرار گيرد

 .سواالت حاشيه اي و به دور از مقاصد حقيقي كتاب طرح نگردد-4

 .پرسش ها از نظر موضوع و مطلب كامال محدود باشد-5

 .شود كه نتايج آن هر قدر كه ممكن است از خطاي اندازه گيري دور باشدسواالت طوري  طرح -6

سوالت دور از ابهام باشد به ترتيبي كه از نظر معلمان و مخاطبان مختلف داراي معناي يكسان -7

 .باشد

 .سواالت از آسان به مشكل مرتب شود-8

يا محتواي مشابهي را اندازه جهت رعايت نوعي نظم منطقي بايد سواالتي را كه برآيند يادگيري و -9

 مي گيرند، به دنبال هم نوشت

، سن و پايه (عيني يا انشايي)تعداد كل پرسش ها بايد با توجه به عواملي مانند نوع پرسش ها -11



تحصيلي، هدف انجام امتحان و باالخره ميزان زماني كه براي امتحان در نظر گرفته شده است، تعيين 

 .پرسش ها زياد باشد، ارزشيابي دقيق تر انجام مي شود معموال اگر تعداد . گردد

 سواالت درحد مخاطبان متوسط طرح شود-11

درهر سوال بايد يك مطلب مورد آموزن قرار گيرد بايد از طرح سواالت چند منظوره  خود داري -12

 .گردد

ي متناسب نوع و چگونگي هر يك از پرسش هاي امتحاني بايد با نوع رفتار مورد اندازه گير-13

و پرسش هاي انشايي ... مثال پرسش هاي عيني براي اندازه گيري اطالعات ، تعاريف ، مفاهيم .باشد

 .مورد استفاده قرار گيرد... براي اندازه گيري توانايي در تنظيم و بيان افكار ، تجزيه و تحليل 

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته


