قواعد تهیه انواع سواالت امتحانی
برگرفته از کتاب روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی (فصل های هفتم تا دهم) تالیف  :دکتر علی اکبر سیف
تهیه و تنظیم  :حمید بهادر
انواع آزمونهای تشریحی
آزمون های تشریحی را با توجه به آزادی عمل آزمون شونده در پاسخ دادن به سوالهای آزموون بوه دد دسوته ردوترده پاسوخ د محوددد پاسوخ
تقدیم می کنند.

محاسن آزمون های تشریحی
-1
-2
-3
-4

تهیه آزمون های تشریحی از تهیه آزمون های علمی آسان تر است
این نوع آزمون تنها دسیله موجود سنجش توانایی آزمون شونده در پردراندن جواب سوالها د بیان آنهاست.
این آزمون ها توانایی پاسخ دادن به سوالها را می سنجند نه توانایی انتخاب پاسخها را .
آنها موقعیتهات داقعی تری را از آزمون های علمی به آزمون شوندران عرضه می کنند .

معایب آزمون های تشریحی
 -1این آزمون ها نمونه کوچکی از محتوای درس د هدفهای آموزش را اندازه می ریرند.
 -2تصح یح برره های امتحانی این رونه آزمون ها نمی تواند با دقت د به طور عینی انجام ریرد .
 -3تصحیح برره های امتحانی این آزمون ها بدیار دقت ریر است.

قواعد تهیه سوالهای تشریحی
 -1در نوشتن صورت سوالهای آزمون یک درس با رسم جددل مشخصات آن درس دقت کنید که سوالها بوه طوور مدوتقیم بوه هودفهای
آموزشی مربوط شود .
 -2سوالهای تشریحی را تنها به اندازه ریری هدفهایی محددد کنید که با سایر انوواع آزمونهوا بوه خووبی قابول انودازه ریوری نیدوتند .از
سوالهای تشریحی برای اندازه ریری هدفهای دانش استفاده نکنید) .
 -3صورت سوال های تشریحی را با عبارات د کلمات داضح د ردشن بنویدید د کلی رویی د ابهام در بیان بپرهیزیود .کلموات د عبوارات
"تعریف کنید" " ،حل کنید" " ،خالصه کنید" د "طبقه بندی کنید" از کلمات "بحث کنید" د " بررسی کنید" ردشون تور هدوتند
همچنین در کاربرد کلمات "توضیح دهید" د" مقایده کنید" بهتر است منظور خود را به صراحت بیان کنید )
 -4از کاربرد کلمات چه کدی  ،چه دقت  ،کجا د جز اینها بپرهیزید به جای این کلمات بهتر است از کلمات چرا  ،چگونه  ،به چه دلیل د
از این قبیل استفاده کتید .این کلمات در مقاسه با کلمات باال هدفهای سطح باال تری را می سنجد .
 -4تا حد امکان از سوالهای تازه د موقعیتهای جدید استفاده کنید سوالهایی که در کتاب د کالس توضیح داده شده اند صورفا معلوموات
د حافظه آزمو ن شونده را می سنجد اما استفاده از موقعیتهای جدید در طرح سوالها قدرت کاربرد د درک د فهم را اندازه می ریرند.
 -5سوالهای مربوط به موضوعات د عقاید بحث انگیز باید طوری طرح شوند که از آزمون شونده بخواهند تا شواهدالزم برای مدتند کوردن
عقیده انتخابی را بیان کند نه اینکه از اد بخواهند تا صرفا عقاید شخصی خود را شرح دهد.
 -5به آزمون شوندران حق انتخاب چند سوال از میان تعدادی سوال را ندهید .
 -6برای پاسخ دادن به سوالها زمان کافی در نظربگیرید د زمان هر سوال را نیز به طور جدارانه مشخص کنید.
 -7با نوشتن سوالهایی که به جواب کوتاه نیاز دارد تعداد آنها را افزایش دهید د از مشکل ضعف نمونه ریری آزمون های تشریحی بکاهید
.
 -8عواملی را که در ارزشیابی آزمونهای تشریحی دخالت خواهید داد از پیش تعیین کنید د آنها را به اطالع آزموون شووندران برسوانید
آزمون شوندران پیش از جواب دادن به یک سوال بدانند چه چیزی را باید در جواب های خود منظور کنند که نظر طوراح آزموون را
تامین کند) .

قواعد تصحیح پاسخ سوالهای تشریحی
در آزمونهای تشریحی بخش اعظم اندازه ریری توانایی مورد سنجش به شخصی که پاسخ های سوالها را می خوانود د بوه آنهوا نموره موی دهود
دابدته است.
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بنابراین ،دقت ردش اندازه ریری با آزمونهای تشریحی به مقدار زیاد به نحووه تصوحیح برروه هوای امتحوانی د دقوت عمول مصوححان مربووط
است.رعایت نکات زیر به منظور بهبود کیفیت نمره رذاری این نوع آزمونها پیششنهاد شده است:
-1پاسخ های سوالها را تنها براساس هدفی که در سوال رنجانده شده است تصحیح کنید.
 -2با نوشتن یک پاسخ نمونه یا الگو برای هرسوال به عنوان کلید ،از دخالت عوامل نامربوط جلوریری کنید.
-3پاسخ را سوال به سوال تصحیح کنید نه درقه به درقه.
 -4هنگام تصحیح درقه های امتحانی از شناسایی نام صاحبان آنها خودداری کنید.
 -5درصورت امکان از یکی ددنفر از همکارانتان بخواهید تا سوالهایی را که شما تصحیح کرده اید تصحیح کنند.
 -6تمام پاسخ های آزمون شوندران به یک سوال را در یک نشدت د بددن دقفه زمانی تصحیح کنید.
 -7بر ردی برره های آزمون اشتباهات دانش آموزان را تصحیح کنید د اظهارنظرهای خود را بنویدید.
 -8از ردش تحلیلی د کلی نمره رذاری استفاده کنید .در ردش تحلیلی نمره رذاری که به آن ردش امتیازبندی نیز رفته می شود پاسوخ نمونوه
به اجزای کوچکتری تقدیم می شود د برای هرجزء مشخص ،نمره یا امتیاز جدارانه ای درنظرررفته می شود .در ردش کلی یوا سراسوری نموره
رذاری ،پاسخ نمونه به اجزاء کوچک تقدیم نمی شود .در این ردش معلم کل پاسخ هرفرد به یک سوال را می خواند د یک برداشوت کلوی از آن
کدب می کند د بعد آن را به یک نمره تبدیل می نماید).

پرسش شفاهی
یکی از تدابیر متدادل د موثر معلمان در ارزشیابی های غیررسمی از یادریری دانش آموزان به منظور دادن بازخورد به آنوان ،تشوویق د ترغیوب
آنان دریادریری د رفع مشکالت د معایب یادریری آنان استفاده از پرسش های شفاهی است .از این نوع پرسش می توان برای بهبود ردش های
یادریری دانش آموزان د شیوه های آموزشی معلم استفاده کرد ،زیرا آنها بازخوردهای فردی برای معلم د دانش آموزان فراهم می آدرند.
آزمون کوته پاسخ
این آزمونها را به سه دسته ی پرسشی ،کامل کردنی د تشخیصی تقدیم می کنند.

کاربرد آزمونهای کوته پاسخ
آزمون های کوته پاسخ برای اندازه ریری هدف های شناختی سطوح پایین ،به دیژه دانش یا معلومات ،مفید هدتند.

محاسن آزمون کوته پاسخ
 -1اجرای آنها آسان است.
 -2تقلب را کاهش می دهند.
 - 3ندبت به آزمونهای عینی چندرزینه ای ،صحیح-غلط د جورکردنی اطالعات تشخیصی بیشتری را در اختیار معلمان می رذارند.
-4در آن حدس کورکورانه که از معایب عمده آزمونهای عینی است دجود ندارد.

معایب آزمون کوته پاسخ
 -1از آنجا که پاسخ سوالهای این نوع آزمونها بدیار مختصرند ،نمی توان از آنها برای سنجش هدفهای سطح باالی یادریری استفاده کورد د
کاربرد آنها به اندازه ر یری هدفهای سطح دانش د حداکثر فهمیدن د کاربدتن آن هم در موادر بدیار نادر) محددد می شود.
 -2کاربرد زیاد این آزمونها سبب تشویق یادریرندران به حفظ کردن اطالعات جزیی د بی اهمیت خواهد شد ،زیورا در ایون نووع آزمونهوا
بیشتر این رونه اطالعات سنجیده می شود.
 -3تصحیح د نمره رذاری پاسخ های این آزمونها به دقت د سرعت آزمونهای عینی عملی نیدت.

قواعد تهیه سوالهای کوته پاسخ
-1هرسوال باید موضوع مهمی را شامل شود.
 -2صورت سوال را طوری بنویدد که به پاسخ مشخص د داحدی نیاز داشته باشد.
-3درسوالهایی که پاسخ های آنها اعداد هدتند ،داحد مقیاس د میزان دقتی را که در محاسبات باید رعایت شوند مشخص کنید.
 -4در سوالهای کوته پاسخ کامل کردنی ،تنها کلمات د عبارات مهم را حذف کنید.
 -5در سوالهای کامل کردنی که برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به کار می ردند تعداد زیادی جای خالی منظور نکنید.
-6جای خالی سوالهای کامل کردنی را تا آنجا که ممکن است در قدمت پایانی سوال قرار دهید.
 -7تا حد امکان به جای سوالهای کامل کردنی ،از سوالهای پرسشی استفاده کنید.
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 -8در سواالت کامل کردنی ،از کاربرد اشارات دستوری د موارد دیگری که جواب سوال را مشخص می کنند خودداری کنید.
 -9صورت سوال را با نقل عین جمالت کتاب ننویدید.

آزمونهای عینی
آزمونهای عینی ،آزمونهایی هدتند که در آنها هم سوالها د هم جواب در اختیار آزمون شوندران قرار داده می شوند د آزموون شووندران دربواره
جوابهای داده شده تصمیم هایی می ریرند یا اعمالی انجام می دهند.این آزمونها از سه دسته اصلی صحیح-غلوط ،جوورکردنی د چندرزینوه ای
تشکیل می شوند.

آزمونهای صحیح-غلط
این سواالت انواع مختلفی دارند که در زیر آنها را معرفی می کنیم:

الف-نوع صحیح-غلط
در این نوع سوال یک جمله خبری در اختیار آزمون شونده رذاشته می شود د از اد خواسته می شود تا درستی یا نادرستی آن را تشخیص دهد.

ب -نوع بله – نه
در این نوع سوال یک جمله استفهامی یا پرسشی به آزمون دهنده داده می شود د اد باید جواب بله یا نه را مشخص کند.

ج -نوع اصالحی
در این نوع سوال به آزمون شونده جمله ای داده می شود که در آن غلطی دجود دارد د اد باید غلط را تشخیص دهد ،آن را خط بزند د درستش
را بنویدد.

د -نوع خوشه ای
در این نوع سوال که به آن سوال چند صحیح-غلط نیز می رویند ،تنه سوال به صورت یک جمله ناتمام نوشته می شود د به دنبال آن تعدادی
جواب قرار می ریرند .در این سوالها هریک از جوابهای پیشنهادی باید به عنوان صحیح یا غلط مورد قضادت قرار ریرد.

محاسن آزمونهای صحیح -غلط
 -1بیان موضوع های درسی در قالب عبارت های ساده
 -2سادری تهیه
 -3عینی بودن تصحیح جوابها
 -4زیادی تعداد آنها در هر جلده امتحان

معایب آزمونهای صحیح -غلط
 -1این آزمونها اغلب برای سنجش اطالعات جزیی د کم اهمیت به کار می ردند.
 -2حدس زدن کورکورانه در آنها خیلی زیاد دخالت دارد.
 -3کاربرد زیاد آنها سبب تاکید بی مورد بر حفظ طوطی دار اطالعات کم اهمیت می شود.
-4آنها بیشتر برای سنجش هدفهای سطح پایین مفیدند د توانایی های پیچیده سطح باال را اندازه نمی ریرند.
محققان می رویند که ایرادهای باال به طراحان سوالهای صحیح-غلط دارد است نه به خود این سوالها .این سوالها الزاما اطالعات حفظی را مورد
تاکید قرار نمی دهند .آنها را می توان به رونه ای نوشت که توانایی درک د فهم ،کاربرد ،استنباط د حل مدئله را بدنجد.

دسته بندی سوالهای صحیح-غلط برای مقاصد مختلف ارزشیابی
عالده بر موارد باال  ،سوالهای صحیح-غلط را از لحاظ مقاصد مختلف ارزشیابی می توان به رونه های زیر تقدیم کرد:
 -1تعمیم در یک موضوع درسی
 -2مقایده مفاهیم مختلف
 -3بیانات علت د معلولی یا شرطی
-4بیانات مربوط به رابطه بین دد ردیداد ،مفهوم ،داقعیت یا اصل
-5توضیح چگونگی دقوع پدیده ها
 -6موارد یا مثالهای یک مفهوم یا یک اصل
 -7ارائه شواهد
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 -8پیش بینی پدیده ها یا ردیدادها
 -9مراحل یک ردش یا یک فرآیند
-11محاسبات عددی
 -11بیانات ارزشیابی درباره ردیدادها یا فرآیندها

قواعد تهیه سوالهای صحیح -غلط
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

سوال ها را تا حد امکان مختصر ،ساده د ردشن بنویدید.
جمله هایی را به کار برید که درست یا غلط بودن آنها برای کدانی که موضوع سوال را یاد ررفته اند آشکار باشد.
از کاربرد کلماتی چون همه ،بعضی دقتها ،غالبا ،هررز د از این قبیل پرهیز کنید.
سعی کنید طول سوالهای صحیح د سوالهای غلط هم اندازه باشد.
سعی کنید تعداد سوالهای صحیح د سوالهای غلط تقریبا به یک اندازه باشند.
سوالهای صحیح-غلط را از ردی جمالت کتاب ننویدید.
سعی کنید هر سوال به یک هدف آموزشی مهم مربوط باشد د از رنجانیدن مطالب بی اهمیت در سوال پرهیز کنید.

آزمونهای جورکردنی
این نوع آزمونها از تعدادی سوال تشکیل می شوند که هر یک از آنها شامل دد ستون است .یک ستون معرف پرسش هوا د سوتون دیگور نشوان
دهنده پاسخ هاست .دظیفه آزمون شونده آن است که پاسخ ها را با پرسش های مربوط جور کند.

محاسن آزمونهای جورکردنی
سوالهای آزمونهای جور کردنی برای آزمون دانش اصطالحات ،تعاریف ،تاریخ ها ،ردیدادها د سایر موارد مربوط به ردابط ساده بدیار مناسب انود.
این سوالها همچنین برای سنجش یادریری هایی که با کلمات "چه کدی"" ،چه چیزی"" ،چه زمانی" د "کجا" مشخص می شوند مفیدند .در
این سوا لها می توان تاریخ ها را با ردیدادها ،مولفان را با کتابها ،ابزارها را با موارد استفاده آنها د نظایر اینها داد.
فواید د کاربردهای سوالهای جورکردنی را به نحو زیر می توان خالصه کرد:
 -1از آنجا که پاسخ دادن به این سوالها زمان زیادی الزم ندارد ،تعداد زیادی از آنها را می توان در یک زمان معین مورد استفاده قرار داد.
 -2تصحیح سوالهای جورکردنی به سرعت د سهولت امکان پذیر است د نیازی به مصحح متخصص ندارد.

معایب آزمونهای جورکردنی
 -1از آنجا که در یادریری تشخیصی بین امور ،حفظ طوطی دار دخالت زیادی دارد د معلمان غالبا در تهیوه ایون نووع سووالها بور ردابوط
حفظی بین امور تاکید می کنند ،این آزمون ها ارر به دقت تهیه نشوند ممکن است دانش آموزان را بوه یوادریری مطالوب سوطحی د
غیر عمقی سوق دهند.
 -2بعضی دقتها پیدا کردن مجموعه ای از پرسش ها که به اندازه کافی شبیه هم باشند تا بتوان برای آنها مجموعه پاسوخ هوای همگوونی
پیدا کرد کار دشواری است.
عالده بر معایب باال ،بعضی از سوالهای جورکردنی معمولی که به دسیله معلمان تهیه می شوند دارای معایب زیر هدتند:
 -1ابهام در راهنمایی ها
 -2طوالنی بودن پرسش ها د پاسخ ها
 -3ناهمگون یا مبهم بودن پاسخ ها
 -4مبهم بودن پرسش ها

قواعد تهیه سوالهای جورکردنی
-1
-2
-3
-4
-5
-6

پرسش ها د پاسخ های متجانس یا همگون انتخاب کنید.
طول فهرست های پرسش د پاسخ را کوتاه انتخاب کنید د مطالب کمتری را در هر یک از پاسخ ها قرار دهید.
در راهنمای سوال  ،اطالعات الزم را درباره نحوه مقایده د جور کردن پرسش ها د پاسخ ها در اختیار دانش آموزان قرار دهید.
همه پرسش ها د پاسخ های یک سوال را در یک صفحه قرار دهید.
درصورت امکان فهرست پاسخ ها را بطور منطقی مرتب کنید.
در فهرست پرسش های سوالهای جور کردنی از کاربرد جمالت نیمه تمام خودداری کنید.
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 -7پرسش ها را با شماره د پاسخ ها را با حردف مشخص کنید.
 -8هریک از پاسخ ها باید برای تمام پرسش های یک سوال درست جلوه کند .فهرست پرسش ها د پاسوخ هوا نبایود بوه رونوه ای تهیوه
شوند که پاسخ های غلط کامال مشخص باشند د دانش آموز به راحتی بتواند با آن کنار بیاید)
 -9از نوشتن سوالهایی که پرسش ها د پاسخ های آنها کامال با هم جور می شوند بپرهیزید .سوالهایی ننویدید که در آنها هر پاسخ تنهوا
یک بار با یک پرسش جور می شود .در این رونه سوال ها ارر دانش آموز پاسخ همه پرسوش هوا بجوز یکوی را بدانود ،آخوری را نیوز
خودبخود جواب خواهد داد)

آزمون چند گزینه ای
آزمون چند رزینه ای شامل تعدادی سوال است که هر یک از انها از یک قدمت اصلی د تعدادی رزینه پاسخ ) تشکیل می شود د آزمون
شونده از میان رزینه های پشنهادی رزینه صحیح پاسخ سوال) را انتخاب می کند.

قسمت های مختلف سوال چند گزینه ای
 -1قدمت اصلی یا تنه سوال
 -2رزینه درست یا پاسخ سوال
 -3رزینه های انحرافی نقش رزینه های انحرافی منحرف کردن آزمون شوندرانی است که پاسخ درست سوال را نمی دانند)

انواع سوال های چند گزینه ای
 -1نوع تنها رزینه درست  :این نوع سوال ساده ترین نوع سوال های چند رزینه ای است  .در این نوع سوال تنها یکی از رزینه ها درست
است د بقیه رزینه ها کامال غلط هدتند.
 -2نوع بهترین رزینه  :در این نوع سوال همه رزینه ها درست هدتند اما یکی از آنها از همه درست تر د بهتر است.
 -3نوع منفی  :در این نوع سوال همه ی سوال به صورت منفی بیان می شود د همه رزینه ها به جز یکی از آنهادرست هدتند.

محاسن آزمون های چند گزینه ای
-1
-2
-3
-4
-5
-6

این آزمون ها از سایر آزمون های عینی انعطاف پذیرترند .آنها عالده بر دانش  ،توانایی استدالل  ،قضادت د بدویاری بوازده هوای مهوم
یادریری را می سنجند .
با استفاده از سوال های چند رزینه ای می توان در یک زمان محددد تعداد زیادی از هودفهای آموزشوی د بخوش مهموی از محتووای
درس را اندازه ریری کرد.
آزمون های چند رزینه ای ندبت به آزمون های صحیح د غلط کمتر امکان حدس زدن کورکورانه را به آزمون شونده می دهند.
پاسخ های این سوالها به سادری د با عینیت کامل قابل تصحیح هدتند.
دانش آموزان د معلمان این نوع آزمون ها را به سایر آزمون های عینی ترجیح می دهند.
ارر رزینه های انحرافی این آزمون ها با توجه به اشتباهات د کج فهمی های متدادل دانش آموزان تهیه شوود منبوع بدویار مناسوبی
برای تشخیص مشکالت دانش آموزان خواهد بود.

معایب آزمون های چند گزینه ای
-1
-2
-3
-4

-5

ساختن این آزمون ها بدیار دشوارتر است در نتیجه معلمان غالبا نمی توانند تعدادی رزینه انحرافی خوب برای سوالهای چند رزینوه
ای انتخاب کنند .
معلمان اغلب سوالهای چند رزینه ای را در حد سنجش اطالعات جزیی د کم اهمیت می نویدند.
در مقایده با آزمونهای صحیح – غلط  ،خواندن این آزمونها د پیدا کردن رزینه درست مدتلزم صرف دقت زیاد تری است به دیژه ارر
رزینه ها خیلی شبیه به هم ساخته شده باشند.
زمانی که به پاسخ های غلط نمره منفی داده می شود دانش آموزانی که خطر می کنند از سایر دانش آموزان نمره هوای بهتوری موی
ریرند همچنین دانش آموزانی که در پاسخ دادن به این رونه سوال ها خبره د با تجربه هدتند از دانش آموزان توازه کوار نموره هوای
بهتری به دست می آدرند.
دانش آموزان قوی بیش از دانش آموزان معمولی قادر به پیدا کردن اشکاالت  ،پیچیدری ها د نظرراه های داررا غیور معموولی) در
سوال ها هدتند اما از آنجا که تنها یک پاسخ صحیح در سوال دجود دارد بابت این تیزبینی های خود نه تنها تشویق نمی شوند بلکوه
با دادن جوابی که مورد نظر طرا ح سوال نیدت ممکن است تنبیه هم بشوند .
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قواعد تشکیل سوال های چند گزینه ای
 -1هر سوال باید یک موضوع مهم یا یک هدف آموزشی را اندازه بگیرد .
 -2بیشتر از یک مدئله یا یک مطلب در هر سوال قرار ندهید .
 -3سوال ها را کامال ردشن د داضح بنویدید د از عبارات د کلمات قابل فهم آزمون شوندران استفاده کنید.
 -4از تکرار مطالب در رزینه ها خودداری کنید.
 -5مطالب اصلی سوال را به طور کامل در تنه سوال بنویدید.
 -6همه رزینه های یک سوال باید متجانس د به موضوع داحدی مربوط باشند.
 -7سوال را طوری بنویدید که پاسخ درست تنها پاسخ درست یا قطعا درست ترین پاسخ باشد.
 -8برای اندازه ریری فرآیندهای پیچیده ذهنی از موقعیتهای تازه استفاده کنید.
 -9رزینه های انحرافی را طوری بنویدید که توجه آزمون شوندران بی اطالع از موضوع سوال را به خود جلب کند.
 -11رزینه های هر سوال را طوری بنویدید که از نظر دستوری د جمله بندی به نحوه درست مکمل متن سوال باشد.
 -11از به کار بردن اشاره های دستوری نامربوط د غیره خوددداری کنید.
 -12در سواالت منفی کلمات منفی را برجدته جلوه دهید.
 -13در نوشتن سوالهایی که در آنها متن سوال منفی د رزینه ها هم منفی هدتند یعنی منفی مضاعف احترازکنید.
 -14تا حد امکان از کاربرد عبارتهایی مانند " همه آنچه در باال رفته شد "  " ،تمامی موارد فوق" د غیره خودداری کنید .
 -15سوال ها را مدتقل از یکدیگر بنویدید .
 -16از طرح سوالهای رمراه کننده بپرهیزید .
 -17ددرزینه متضاد را که یکی از آنها درست است به کار نبرید.
 -18طول رزینه درست را در سوالهای مختلف تغییر دهید.
 -19محل رزینه درست را در میان رزینه های انحرافی به طور تصادفی انتخاب کنید.
 -21سوالها را به زبانی بنویدید که در حد درک د فهم آزمون شوندران باشد.
 -21برای هر سوال بین  3تا  5رزینه در نظر بگیرید.
 -22عبارتهایی نظیر " هیچ یک از موارد باال "  " ،هیچ کدام از آنها " د از این قبیل را زیاد به کار نبرید.
 -23در سوال هایی که تنه آنها جمله نا تمام است جای خالی را در قدمت آخر جمله قرار دهید.
 -24تنها در صورت لزدم از آزمون های چند رزینه ای استفاده کنید.
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