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فهرست:
طراحی و اعتبار یابی آزمون در دوره های آموزشی حين خدمت کارکنان
طراحی بانك سوال
طراحی آزمون
کنترل کيفی آزمون
اصول و وابط طراحی سواالت امتحانی
-1اصولی که باید قبل از طراحی سوال به آن توجه گردد
-2اصولی که باید هنگام طرح سوال به آن توجه شود
 -3سطح ارزشيابی سؤال(آسان ،متوسط ،دشوار)
 -4شيوه ی نمره گزاری ( بارم )هر سؤال
 -5چگونگی طرح سؤال
 -6اصولی که باید بعد از طراحی سوال به آن توجه شود
 -7نمونه آزمون:
الف -سؤاالت تشریحی
ب -سؤاالت صحيح و غلط
ج -سؤاالت تستی (چهار گزینه ای )
د -سؤاالت محدود پاسخ
ه -سؤاالت کوتاه پاسخ
ز -سؤاالت تكميل کردنی
ح -سؤاالت جور کردنی (همتا یابی)
ط -پرسش های خوشه ای
ی -پرسش هایی که با کلمه ی بله یا خير جواب داده می شود
ک -سؤاالت تحليلی
ل -پرسش های مقایسه ای
 -)8شيوه طراحی آزمون و تشكيل پایگاه سئواالت :
الف) -موازین تعریف سئوال و طراحی آزمون استاندارد
ب) -اجرای آزمون پایانی دوره آموزشی
ج) -ویژگی های پایگاه سئواالت آزمون
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مقدمه:
در راستای رعایت الزامات و موازین استانداردهای مدیریت یكپارچه کيفيت بویژه در بخش استاندارد مدیریت
کيفيت آموزش  ، ISO: IWA2شایسته است طراحی آزمون ویژه دوره های کوتاه مدت تخصصی در قالب
مجموعه پيوست (دستورالعمل اجراییِ آزمون استاندارد و الگوی تدوین پایگاه سئواالت آزمونهای پایانی دوره
های آموزشی کوتاه مدت ) تعریف گردیده است که شایسته است جهت اجرای آزمونها و تشكيل پایگاه سئواالت
توسط مدرسين محترم دانشكده ها مورد عنایت کافی واقع شود.
شایان ذکر است موازین مورد اشاره بر گرفته از استاندارد مدیریت کيفيت آموزش(:ایزو  10015و استاندارد
ملی ایران به شماره  ISO10015و  ISO IWA2و  )ISO 29990ميباشند.
* در من موازین ذیل جهت تشكيل پایگاه آزمون و اجرای آزمونهای استاندارد مورد پيشنهاد ميباشند:
 -)1موازین تعریف سئوال و طراحی آزمون استاندارد:
 -1ارائه  1سئوال با پاسخ تشریحی به هر ساعت آموزش ،با در نظر گرفتن موازین دستور العمل

جاری ( ذکر درجه دشواری  ،بارم  ،زمان الزم پاسخ گویی فراگير ،پاسخ صحيح جهت هر عنوان
سئوال  ،توزیع دقيق سئوال از هر بخش محتوای آموزش با در نظر گرفتن اهميت هر مبحث)
 -2بنا به صالح دید مدرس  ،امكان ارائه سئواالت به شيوه چهار جوابی ( تستی ميسر ميباشد )
 -3حق الزحمه مدرسين جهت ارائه پایگاه سئوال به ازاء هر سئوال نيم ساعت آموزشی محاسبه گردد.
 -4جمع آوری سئواالت قابل در در پایگاه سئواالت در خصوص دوره های آموزشی که  ،از چند نفر
مدرس همكاری کسب مينماید ،به شيوه تسهيم بر ساعت بر اساس موازین بند()1صورت پذیرد.
 -)2اجرای آزمون پایانی دوره آموزشی:

 -1بر اساس الزامات استاندارد ،آزمون پایان دوره و ارزیابی تحصيلی فراگيران توسط مسئول ارزیابی
مرکز صورت ميپذیرد .
 -2اجرای آزمون بر اساس انتخاب سئواالت از پایگاه مربوطه توسط کارشناس ارزیابی امور برنامه
ریزی صورت ميپذیرد .
 -3نتایج آزمون با توجه به پيش آزمون و مقایسات با ارزیابی آموزشی  ،منتج به ارزیابی تامين کنندگان
اختصاصی ميشود.
 -)3ویژگیهای پایگاه سئواالت آزمون:

 -1پایگاه آزمون ،پرونده ای در طبقه بندی محرمانه نگهداری حفظ خواهد شد ،که حاوی سئواالت ،
پاسخ سئواالت  ،درجه دشواری سئوال ،و زمان الزم جهت پاسخ  ،و تاریخ انقضا بر اساس دستورالعمل
اجراییِ آزمون استاندارد و الگوی تدوین پایگاه سئواالت آزمونهای پایانی دوره های آموزشی کوتاه
مدت ميباشد.
 -2محل نگهداری مخزن سئواالت آموزشهای تخصصی نزد مدیر امور برنامه ریزی و آموزش ميباشد.
 -3نرم افزار غير از و عيت تحت شبكه (به لحاظ امنيت ارزیابی تحصيلی) در مدیریت سئواالت و
اجرای آزمون ميتواند ایفای نقش نماید.
الف) -طراحی و اعتبار یابی آزمون در دوره های آموزشی حین خدمت کارکنان:
استاندارد مدیریت کيفيت آموزش ( ایزو  10015و استاندارد ملی ایران به شماره 10015و  IWA2و ) 29990
در بند  1-5-4تصررریح می کند که  " :در طی یك مدت زمان مشررخش شررده و پ از آنكه آموزش گيرنده
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آموزش را به اتمام ر ساند ،مدیریت سازمان ،بای ستی اطمينان حا صل کند که ارز شيابی جهت ت صدیق سطح
شای ستگی ک سب شده ،صورت می گيرد .ارز شيابی ها بای ستی به هر دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت و به
شرح زیر انجام گيرد :
در کوتاه مدت ،شررایسررته اسررت از آموزش گيرنده( فراگير) در مورد روش های آموزش ،منابع مورد اسررتفاده و
دانش و مهارت های کسب شده در نتيجه آموزش ،اطالعات بازخوری بدست آید " .
آزمون های پایان دوره در آموزش ررمن خدمت کارکنان باید بر مبنای اصررول سرراخت آزمون های "مالک
مرجع " طراحی و تحليل شوند تا ميزان اثربخ شی آموزش بالفا صله پ از پایان دوره آموزش من خدمت
م شخش شود .به طور کلی ،نمرات به د ست آمده از آزمون های پایان دوره آموز شی در شرایطی حائز اعتبار
هستند که پاسخ درستی به پرسش های زیر داده شود :
 -1آیا آزمون های مورد اسررتفاده در پایان دوره آموزش ررمن خدمت ،اعتبار محتوای قابل قبولی دارند
یعنی آیا محتوای آزمون به گونه ای طراحی شده ا ست که همه جنبه های کليدی محتوای دوره آموز شی
را در بر بگيرد ؟
 -2چه شواهد و مستنداتی وجود دارد تا نشان دهد که سوال های آزمون های مورد استفاده ،ميزان تبحر
و توانایی افراد شرکت کننده در آزمون را اندازه می گيرند ؟
 -3خطای اندازه گيری آزمون مورد ا ستفاده چقدر ا ست یعنی اگر به افراد شرکت کننده ،آزمون دیگری
نيز داده شود ،نمرات آنان یكسان خواهد بود ؟
 -4هر شرکت کننده باید به چند سوال پاسخ درست بدهد تا مشخش شود که او از صالحيت الزم برای
قبولی در آزمون برخوردار است به بيان دیگر حد نصاب نمره قبولی آزمون باید چه نمره ای باشد ؟
 -5ميزان حدس پذیری سررروالها تا چه حدی اسرررت  ،و به عبارت دیگر آیا افراد کم اطالع نيز می توانند
پاسخ درست سوالها را حدس بزنند ؟
برر سی ن شان می دهد که ب سياری از سازمان های ک شور به این م ساله توجه نمی کنند و همين م ساله باعث
شده است که کيفيت آزمون های پایان دوره و در نتيجه اثربخشی آموزش ،پایين تر از هدف تعيين شده باشد.
ب) -طراحی بانک( پایگاه) سوال آزمون:
بانك سوال در حقيقت مجموعه وسيعی از سوال های دارای محتوای مشترک است که بر اساس ویژگی های
روان سنجی سوال ( مانند ریب دشواری ،ریب حدس پذیری ) ،طبقه بندی شده و درون یك نرم افزار قرار
گرفته اند و این امكان را برای طراح آزمون فراهم می کند که متنا سب با هدف آزمون ،اقدام به انتخاب سوال
کند .نكته مهم آن ا ست که پيش از آنكه سوالی درون بانك قرار داده شود باید ویژگی های روان سنجی آن
از طریق روش های آزمون سازی مانند نظریه سوال – پاسخ برآورد شود.
بانك سرروال باید پيوسررته مورد پایش قرار گرفته و سرروال های نامناسررب از آن حذف و سرروال های مناسررب
جایگزین شوند .بانك سوال کاربردهای بسيار مهمی دارد که عبارتند از :
 -1این امكان برای مدر سين دوره های آموز شی فراهم می شود تا آزمون های با کيفيتی طراحی کنند
چون پيش از قرار دادن سوال ها در بانك ،از کيفيت ویژگی های روان سنجی سوالها اطمينان حاصل شده
ا ست و برای مو س ساتی که مدر سين دوره آموز شی آنها فاقد مهارت سوال نوی سی ه ستند ،ب سيار قابل
کاربرد است.
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 -2تعيين سررطح تسررلط و چيرگی فراگيران به آسررانی امكان پذیر اسررت چون از درون بانك می توان
سواالتی را انتخاب کرد که سطح د شواری آنها در یك نقطه خاص متمرکز ا ست و پا سخ در ست به آن
سوال ،نشانگر چيرگی افراد خواهد بود.
 -3در موسسات آموزشی که از پيش آزمون و پ آزمون برای تعيين اثر بخشی آموزشی و ميزان پيشرفت
فراگيران ا ستفاده می کنند ،آزمون های مورد ا ستفاده به لحاظ خ صو صيات روان سنجی ( مانند سطح
دشواری ) باید معادل یكدیگر باشند که استفاده از بانك سوال این امر را برآورده می کند.
بانك سرروال رویكرد مهمی در آزمون سررازی به شررمار می رود اما ،ویژگی های فنی آن در بين موسررسررات
آموز شی ک شور کمتر شناخته شده ا ست .در حقيقت آنچه که به عنوان بانك سوال در ایران شناخته می شود
چيزی نيست جز دسته بندی مجموعه ای از سواالت مربوط به امتحاناتی که در دوره های گذشته برگزار شده
است و به صورت شهودی تالش شده است تا سوال ها بر حسب دشواری ،در یك طبقه قرار بگيرند.
ما می توانيم بانك سوالی معتبر طراحی نمایيم که ویژگی های روان سنجی سوال ها با استفاده از روش های
اندازه گيری برآورد شده است
ج) -طراحی آزمون:
ا ستاندارد مدیریت کيفيت خدمات یادگيری برای تح صيالت غير ر سمی و آموزش ( ایزو  29990و  IWA2و
استاندارد ملی ایران به شماره  )13540در بند  5 -3بيان می کند که تامين کننده خدمات یادگيری باید :
"  -5 - 1- 5 -3اطمینان حا صل کند که اطالعات جمع آوری شده برای ارز شیابی الف-
متمرکز و به حد کافی جامع استتت که امنان پاستتخگویی کامل به ستتواالت ارزشتتیابی را
فراهم آورد و نیازهای فراگیران را به طور مناستتب مورد توجه قرار دهدب ب -به طور نظام
مند و به درستی تحلیل می شودب پ -معتبر ،قابل اطمینان و معنی دار است " .
همچنین استاندارد مدیریت کیفیت در سازمان های آموزشی ( استاندارد ملی ایران به شماره  ) 13809در
بند  6 -7بیان می کند که  " :سازمان آموز شی بای ستی آزمون های معتبر یا ابزارهای ارزیابی یادگیری را
ایجاد نماید ".

به منظور حفظ و رعایت استانداردهای تعيين شده ،موسسه توان بين ،می تواند آزمون مورد نظر شما را اعم از
آزمون ورودی ،آزمون تعيين سرررطح ،آزمون های آزمایشررری ،آزمون های گزینش المپيادهای علمی مطابق با
جدول مشخصات آزمون طراحی و استاندارد نماید.
د) -کنترل کیفی آزمون:
یافته های حاصل از پژوهش ها ،نشان می دهد که حتی آزمون سازان مجرب ( طراحان سئوال)دارای مهارت
نيز گهگاهی سواالتی را در آزمون می گنجانند که بع ضی از پاسخگویان را گمراه می کند و یا مساله ای را به
غير از هدف آزمون می سنجد .تحليل روان سنجی که بر روی پا سخ ها و نمرات حا صل از یك آزمون انجام
می شررود این امكان را فراهم می کند تا سررواالت و گزینه های نامناسررب مشررخش شررود و همچنين کيفيت
آزمون تعيين شود ( یعنی آزمون با چه دقتی ،قادر است که توانایی مورد نظر را اندازه گيری کند).
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ه) -اصول و ضوابط طراحی سواالت امتحانی:

طرح سرررواالت امتحانی ،فرایندی اسرررت که نياز به دقت و توجه خاص در رابطه با فراگير دوره
آموزشی کوتاه مدت ،کتاب و مواد سر فصل دوره آموزشی ( درسی) و شرایط و نوع امتحان دارد .زیرا
مو وعات درسی در یك دوره آموزشی کوتاه مدت اصوال با هم متفاوتند و فراگير دوره آموزشی نيز
از ا ستعداد ،درجه یاد گيری ،سطح دانش و اطالعات تخ ص صی و شرایط روحی یك سان برخوردار
نيستند.
بنابراین باید ا صول و مقرراتی رادرتنظيم سوال امتحانی رعایت نمود تا فراگير دوره آموز شی کوتاه
مدت در شرایط کامال مساوی قرار نگيرند و برای فراگير دوره آموزشی عيف نيز این فر صت را
ایجاد کرد تا بتوانند به تعدادی از سواالت طرح شده متنا سب با ا ستعدادخویش جواب داده ونمره ای
که مانع از افت گردد ،کسرررب نماید که این خود ،باعث ایجاد ح اعتماد به نف وافزایش عالقه
مندی برای مطالعه وتالش بيشتر در امتحانات بعدی او خواهد شد.
ه - )1 -اصولی که باید قبل از طراحی سوال به آن توجه گردد:

الف):در طراحی آزمون ویژگی های فراگير دوره آموز شی کوتاه مدت مد نظر با شد (.سن ،
شرایط شغلی و) ..
ب):بارم بندی سئواالت مشخش گردد
ج):هدف آزمون مشررخش شررود و با توجه به هدف نوع آزمون(مسررابقه آزمون پيشرررفت
و)....تعيين گردد.
د):اهداف آموزشرری مورد نظر در جدول مشررخصررات درج گردد .در صررورت امكان هدف
نویسرری توسررط مدرس طراح انجام شررود در کل ازمون اهداف کم ارزش مالک عمل قرار
نگرفته و سوال پيش پا افتاده داده نشود.
ه):سطح حيطه شناختی مورد انتظار در جدول مشخصات درج گردد.
و) -نوع آزمون ( ،کتاب باز  )....مشخش شود
ه - )2 -اصولی که باید هنگام طرح سوال به آن توجه شود:

:1صورت مساله روشن وا ح وشيوا باشد.
:2سوال طوری تهيه شود که به طور مستقيم به هدف مورد اندازه گيری مربوط باشد.
:3مو وع مهمی را مورد سنجش قرار دهد.
:4از نظر آیين نگارش رسم الخط وا ح و مشخش باشد و در آن عالیم دستوری و نقطه
گذاری ،دقيقا رعایت شود.
 :5زمان مناسررب برای پاسررخ گویی به هر سرروال با توجه به توان متوسررط فراگير دوره
آموزشی کوتاه مدت ان در کالس محاسبه شود.
:6در سواالتی که هدف ارزشيابی و ميزان فهم فراگير دوره آموزشی کوتاه مدت است نه
دقت محاسباتی از اعداد ساده استفاده شود.
:7از تو يح غير روری وگمراه کننده در متن سوال خودداری شود.متن سوال با شكل
نمودار و جدول استفاده شده مطابقت داشته باشد.
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روری در متن سوال آورده شود و در داخل پرانتز درج

:8در صورت امكان ،تو يحات
نگردد.
 :9با به کار بردن افعال صرررحيح ،انتظار خود از فراگير دوره آموزشررری کوتاه مدت را
مشخش نموده در صورت لزوم ،واحد مقياس و ميزان دقت مورد انتظار در پاسخ گویی باز
گو شود .
:10متن سوال برای همه ی فراگير دوره آموزشی کوتاه مدت ان یك مفهوم را القا کند تا
همه بتوانند پاسخ مشخصی ارایه کنند.
:11از به کار بردن کلمات منفی در متن سرروال خودداری شررود و در صررورت به کار بردن
کلمات منفی در جمالت ،آنها مشخش گردد.
:12در متن سوال از ا صطالحات مفاهيم و عالیم رایج به کار برده شده در کتاب ا ستفاده
شود.
: 13هنگام به کار بردن واژه هایی مثل "مقایسه کنيد"مالک پاسخگویی مشخش گردد.
 :14سوال های طرح شده به گونه ای با شد که بين متخ ص صان در پا سخگویی اختالف
نباشد.
 :15در طرح سوال در سطوح باالی شناختی برای این که فرد بتواند فراگير دوره آموزشی
کوتاه مدت خود را در موقعيت جدید به کار گيرد نباید سررروال کلمه به کلمه از روی متن
درس نوشته شود.
:16سوال هایی که جواب کوتاه (بله ،خير  )....دارند،با کلماتی مانندچرا و چگونه تكميل شود
و در سوال های چند گزینه ای ،علت انتخاب گزینه خواسته شود.
:17در سوالی که مبتنی بر عقاید شخصی است از فرد خواسته شود دالیل
و شواهد خود را برای عقيده یا طرز فكر خود ارائه کند.
 :18طول متن سؤال با پاسخ متناسب باشد ،به طوری که متن سؤال خيلی طوالنی و پاسخ
آن دو کلمه نباشد.
:19در صورت امكان از به کار بردن واژه های چه ک سی؟چه وقت؟کجا؟و ...خودداری شده
ودر عوض از کلماتی مانند چرا،چگونه،وبه چه دليل استفاده گردد.
 :20سؤالها مستقل از یكدیگر طرح شوند تا جواب دادن به یك سؤال ،منوط به پاسخ دادن
به سؤاالت دیگر نباشد.
 :21سئواالت به شيوی ای ارائه گردد که جواب آنها در سئواالت دیگرد نباشد .

ه - )3 -سطح ارزشیابی سؤال(آسان ،متوسط ،دشوار):

 -1سؤالی د شوار مح سوب می گردد که تا 25در صد فراگير دوره آموز شی کوتاه مدت بتوانند به
آن پاسخ دهند
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 -2اگر  26تا 50درصد فراگير دوره آموزشی کوتاه مدت بتوانند به آن پاسخ دهند،متوسط محسوب
می شود.
 -3اگر از 51تا75درصررد فراگير دوره آموزشرری کوتاه مدت بتوانند به سررؤالی پاسررخ صررحيح دهند
،متوسط پایین محسوب می گردد.
 -4هر گاه بيش از 75درصررد فراگير دوره آموزشرری کوتاه مدت بتوانند به آن پاسررخ صررحيح دهند
،سؤال آسان است.
ه - )4 -شیوه ی نمره گذاری (بارم) هر سؤال:

 -1ارزش نمره ای هر سؤال نباید از  25درصد کمتر باشد
 -2در مواردی که سؤال دارای چند ق سمت ا ست،نباید ارزش نمره ای هر ق سمت کمتر از  25در صد
تعيين شود.
 -3هنگام ارزش گذاری سؤاالت ،توجه کافی معمول گردد تا نمره ی هر سؤال قابل تق سيم به تعداد
پاسخ های سؤال باشد ،به طور مثال نباید نمره ی یك سؤال سه جوابی (یك )باشد زیرا تقسيم یك
بر سه برای مصحح خالی از اشكال نيست .
 -4در مواردی که سؤال ،شكل یا پاسخ کو تاه متعدد باشد نمره ی آن سؤال نيز باید به طور جدا گانه
جزء به جزءتهيه و تنظيم شود.
 -5چگونگی طرح سؤال :

 -1سؤاالت شای سته ا ست بر ا ساس سطوح یادگيری شناختی ،تخ ص صی ح سی و روانی – حرکتی
طراحی شود به خصوص در بخش حيطه ی شناختی ،به طبقات دانش  ،درک وفهم ،کاربرد ،تجزیه و
تحليل ،ترکيب و ارزشرريابی فراگير توجه شررود به گونه ای که تعداد سررؤاالت در هر یك از سررطوح
متناسب با اهداف رفتاری دوره آموزشی متناسب باشد .
 -2بایددر طراحی سررؤال امتحان ،شرررایط عمومی فراگير دوره آموزشرری کوتاه مدت در نظر گرفته
شود در طرح سؤال هماهنگ باید شرایط عمومی مناطق توجه گردد .
 -3الزم است که سؤاالت تمام صفحات تعيين شده کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار دهد.
 -4مجموعه ی سؤاالت از نظر ارزشيابی ،بر اساس 20درصد آسان 30،درصد متوسط پایين 30،درصد
متوسط باالو  20درصد دشوار طراحی شود.
 -5سؤاالت دارای چند قسمت بایدبه شيوه ای طراحی شوند که اگر فراگير دوره آموزشی کوتاه مدت
نتواند به یكی از قسمت ها پاسخ دهد ،از پاسخ دادن به بقيه ی قسمت ها دچار مشكل نگردد.
 -6بهتر است تعداد سؤاالت کوتاه پاسخ و گسترده پاسخ متناسب باشد .
 -7در صورتی که ماهيت در سی ،نياز به دا شتن پا سخنامه خا صی دا شته با شد ،طراح بای ستی با
مشورت کارشناس آن را طراحی نماید .
 -8طراح باید در طراحی سؤاالت ،به واژه ها ،عبارات ،ارقام ،مسائل وجزئيات کم اهميت تأکيد ننماید
،بلكه مالک اصلی سؤاالت امتحانی ،سنجش سطح علمی فراگير دوره آموزشی کوتاه مدت باشد.
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-11چون اکثر فراگيران دوره های آموزشررری کوتاه مدت با توجه به متن درس و ارائه مدرس در
کال سهای آموز شی ،پا سخ سؤاالت را فرا می گيرند ،بنا بر این ،الزم ا ست از به کار بردن جمالت
طوالنی،کلمات غير مصطلح و مبهم و مایری که مراجع آنها مشخش نيست پر هيز شود.
 -12هر سؤال باید طوری تنظيم شود که پاسخ آن کامآل مشخش معين باشد.
 -13هر سؤال به طور مستقل و جدا از سؤاالت دیگر طرح شود.
 -14سررؤاالت امتحانی باید از محتوای مربوط به متن کتاب درسرری یا جزوه آموزشرری دوره طراحی
شود ،نه از پاورقی،مقدمه،حذفيات،بخش های مطالعه آزادو...
 -15از دادن سؤال تكراری خوداری شود.
 -16در صررورتی که کلمه معادل فارسرری ندارد( به عنوان مثال  (DOSاز حروف التين برای درج
کلمه استفاده گردد
 -6اصولی که باید بعد از طراحی سوال به آن توجه شود :

به مشخصات ظاهری سؤال (زیبایی ،تراکم سؤال ها،خط نگارشی ،و وح نمودار و شكل و)...توجهشررود.بارم هر سررؤال مشررخش و در سررتون سررمت چم برگه ی امتحانی درج شررود و جمع نمرات
مشخش باشد.
 ا ز یك مفهوم چند سؤال تكراری طرح نشده باشد. زمان بندی کل آزمون منطقی باشد. ترکيب سؤاالت تا حد امكان با توجه به ترکيبی از موارد زیر تنظيم شود:الف:آسان به دشوار
ب :سطوح حیطه ی شناختی
ج  :به ترتیب مفاهیم عنوان شده در محتوای آموزشی دوره آموزشی

 سؤال انتخاب کردنی داده نشود فضای مناسب برای پاسخ الزم پيش بينی شود زمان مناسب از جهت روز وساعت امتحان در نظر گرفته شده باشد باز خور الزم به فراگير دوره آموزشرری کوتاه مدت داده شررده و بر روی نتایجآزمون تحليل صورت گيرد
 -7نمونه ای از سؤاالت آزمون ویژه دوره هآی آموزشی کوتاه مدت :
الف -سؤاالت تشریحی:

در این گونه سؤاالت از فراگيران دوره آموزشی کوتاه مدت خواسته می شود تا در رابطه با
مو وع سؤال هر چه می داند شرح دهد.
مثال:در رابطه با ویژگيهای توربين های نيروگاه گازی هر چه می دانيد شرح دهيد.
ب -سؤاالت صحیح و غلط :
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در این گونه سؤاالت که اصوال نيازی به شرح مطلب نيست ،مو وع روشن ومشخصی از
متن کتاب ذکر شده واز فراگير دوره آموز شی کوتاه مدت خوا سته می شود تا صحّت یا
نادرستی آن را با عالمت ربدر در یكی از دو گزینه (صحيح یا غلط)مشخش کند.
مثال :سيستم عامل سرور یك سيستم عامل  16بيتی است.
صحيح ( ) غلط ( )
ج-سؤاالت تستی (چهار گزینه ای )

دراین نوع از سؤال ،مطلب به صورت پر سش مطرح گ شته سپ چهار گزینه که به نوعی
،مربوط به مو رروع سررؤال باشررد ،در نظر گرفته شررود که از این گزینه ها ،تنها یك گزینه
صحيح است که الزم است با ربدر مشخش شود.
مثال:
کدام سيستم عامل متن باز است ؟
د)داس
ج) سوالری
ب)ویندوز
الف) لينوک
د -سؤاالت محدود پاسخ :

جواب سؤاالت به صورت ذکر چند مورد یا بيان مطلبی در حدود یك الی دو خط باشد.
مثال:
خصوصيات نيروگاه گازی چيست؟ اهميت نيروگاه های گازی را درکشورذکر کنيد.
ه -سؤاالت کوتاه پاسخ:

در این مورد جواب سؤال شامل یك یا چند کلمه ا ست که بيانگر نام شخش یا محل و یا
نوع سازمان و یا موسسه و غيره است.مثال:
کدام رود باعث آلودگی آبهای زیر زمينی شده است؟
ز-سؤاالت تنمیل کردنی:

در این سررؤاالت ،از یك جمله ی کامل که یك جریان و یا یك مو رروع بيان شررده اسررت
کلمه یا کلماتی را که محوریت دارد ،حذف گردد وجای آن در سرررؤال خالی می ماند تا
فراگير دوره آموز شی کوتاه مدت با توجه به اطالعات خود که از مطالعه ک سب نموده کلمه
ی مورد نظر را در جای اصلی آن قرار دهد.
مثال:
مهمترن عامل خارجی تغيير شكل ناهمواری ها ................می باشد.
ح -سؤاالت جور کردنی (همتا یابی):

از ميان مفاهيم ارائه شده فراگير دوره آموز شی کوتاه مدت باید پا سخ صحيح را انتخاب
کند و در جای خالی جلوی هر سؤال قرار دهد.
مثال:
(سيستم عامل یونيك )
)
الف)سيستم عمل متن باز است(.
)
ب)سيستم عامل 16بيتی است (.
ط-پرسش های خوشه ای :
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در این گونه سؤاالت ،چند مو وع به صورت موردی نوشته شده و از فراگير دوره آموزشی
کوتاه مدت خواسررته می شررود تا در موارد درسررت را با عالمت مشررخش کند ،در این گونه
الزم است تعداد پاسخها بيشتر از سؤاالت باشد.
مثال:
الف)سيستم عامل راهبر شبكه را گویند.
ب)جهت امينت شبكه بكار ميروند .
ج) از سيستم عاملهای منسوخه است .
(سيستم عامل یونيك  -سيستم عامل ویندوز سرور)
ی-پرسش هایی که با کلمه ی بله یا خیر جواب داده می شود.

مثال:
آیا فرایند کلر زنی در تصفيه خانه آب فرایند با دقت باال و مخاطره آميز است ؟
بلی( ) خير( )
ک-سؤاالت تحلیلی:

این نمونه سؤال که به نوعی ،سؤال فرا دانشی نيز است به گونه ای مطرح می شود تا فراگير دوره
آموز شی کوتاه مدت  ،من تجزیه و تحليل م سائل ،به یافتن علل و عوامل بپردازد و با ا ستفاده از
آگاهی های گذشته ی خود در یك مو وع ،به صحيح ترین عوامل اشاره کند.
مثال:
چرا وارونگی دما برای شهر های بزرگ صنعتی مشكالت زیادی را به همراه دارد؟
ل-پرسش های مقایسه ای:

در این مورد از فراگير دوره آموز شی کوتاه مدت خوا سته می شود تا دو جریان یا دو مورد
را با هم مقایسه کند و تضاد ها و شباهت ها ی آنها رابا یكدیگر عنوان نماید.
مثال:کارکرد نيروگاههای هسته ای و سوخت فسيلی را باهم مقایسه نمایيد .
 -)8شیوه طراحی آزمون و تشنیل پایگاه سئواالت :
-8الف) -موازین تعریف سئوال و طراحی آزمون استاندارد:
 -5ارائه  1سئوال با پاسخ تشریحی به هر ساعت آموزش ،با در نظر گرفتن موازین دستور العمل

پیو ست ( ذکر درجه د شواری  ،بارم  ،زمان الزم پا سخ گویی فراگير ،پا سخ صحيح جهت هر
عنوان سررئوال  ،توزیع دقيق سررئوال از هر بخش محتوای آموزش با در نظر گرفتن اهميت هر
مبحث)
 -6بنا به صالح دید مدرس  ،امكان ارائه سئواالت به شيوه چهار جوابی ( تستی ميسر ميباشد )
 -7حق الزحمه مدر سين جهت ارائه پایگاه سئوال به ازاء هر سئوال نيم ساعت آموز شی محا سبه
گردد.
 -8جمع آوری سئواالت قابل در در پایگاه سئواالت در خصوص دوره های آموزشی که  ،از چند نفر
مدرس همكاری ک سب مينماید ،به شيوه ت سهيم بر ساعت بر ا ساس موازین بند(  ) 1صورت
پذیرد.
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 -8ب) -اجرای آزمون پایانی دوره آموزشی:

 -1بر اساس الزامات استاندارد ،آزمون پایان دوره و ارزیابی تحصيلی فراگيران توسط مسئول ارزیابی
مرکز صورت ميپذیرد .
 -2اجرای آزمون بر ا ساس انتخاب سئواالت از پایگاه مربوطه تو سط کار شناس ارزیابی امور برنامه
ریزی صورت ميپذیرد .
 -3نتایج آزمون با توجه به پيش آزمون و مقایسرررات با ارزیابی آموزشررری  ،منتج به ارزیابی تامين
کنندگان اختصاصی ميشود .
 -8ج) -ویژگیهای پایگاه سئواالت آزمون:

 -1پایگاه آزمون ،پرونده ای در طبقه بندی محرمانه نگهداری حفظ خواهد شد ،که حاوی سئواالت ،
پاسررخ سررئواالت  ،درجه دشررواری سررئوال ،و زمان الزم جهت پاسررخ  ،و تاریخ انقضرراء بر اسرراس
دسررتورالعمل اجراییِ آزمون اسررتاندارد و الگوی تدوین پایگاه سررئواالت آزمونهای پایانی دوره های
آموزشی کوتاه مدت ميباشد
 -2محل نگهداری مخزن سررئواالت آموزشررهای تخصررصرری نزد مدیر امور برنامه ریزی و آموزش
ميباشد
 -3نرم افزار غير از و عيت تحت شبكه (به لحاظ امنيت ارزیابی تح صيلی) در مدیریت سئواالت و
اجرای آزمون ميتواند ایفای نقش نماید.
با آرزوی توفیق – رامین صادقی

