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  »قدس سره الشريف« مام خميني ا                                                                                   

 

شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي بيرون آييد و احتياجات كشـور خودتـان را   
برآورده سازيد، از نيروي انساني ايماني خودتان غافل نباشـيد و از اتكـاي بـه اجانـب     

 بپرهيزيد.



  

  مقدمه 
  

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بارم بندي و هدف تدوين كتاب راهنماي

  اي هاي فني وحرفه هنرجويان رشته

اي ارايه  هاي فني وحرفه مجموعه حاضر كه به عنوان راهنماي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجويان رشته

هاي فني و  ريزي و تأليف آموزش هاي تخصصي در راستاي وظايف دفتر برنامه مي شود زير نظر كميسيون

بي كليه دروس و پرورش در خصوص چگونگي ارزشيا  اي و كاردانش و مصوبات شوراي عالي آموزش حرفه

در چارچوب مقررات آئين آموزشي كه بر عهده اين دفتر مي باشد تهيه و تدوين شده است كه هنرآموزان و 

اندركاران آموزشي مي توانند در حد مورد نياز به اطالعات الزم براي سنجش يادگيري و ارزشيابي  ساير دست

  ها دسترسي پيدا كنند.  زي رشتهري پيشرفت تحصيلي هنرجويان بر اساس اهداف آموزشي برنامه

اين مجموعه شامل جداول راهنماي ارزشيابي دروس هر رشته مي باشد كه در جداول مربوط به هر درس 

مشخصات كتاب (تعداد واحد ، كد كتاب ، سال معتبر چاپ، نمره قبولي ، مدل ارزشيابي و نوع آزمون ) 

محتواي نظري و عملي در هر سه حيطه براي نوبت اول  بندي پيشنهادي نوشته شده است همچنين در مورد بارم

هاي سنجش ، نكات اجراي ارزشيابي ، نكات  هاي ارزشيابي (تكويني و تراكمي) به همراه شاخص ودوم ، روش

هاي طراحان سوال توضيح كامل داده شده است. ناگفته نماند كه  اجرايي براي تهيه و طراحي سوال ، ويژگي

توانند با بررسي  هاي معتبر موجود براي سنجش يادگيري وجود دارد كه هنرآموزان مي ها و شاخص ساير روش

  مند شوند.  و مطالعه منابع معتبر، متناسب با امكانات و شرايط محيطي در طول دروه آموزشي از آنها بهره



  

، اي با توجه به نوع دروس (نظري  هاي مختلف شاخه فني و حرفه از آنجا كه برنامه درسي رشته

حركتي و عاطفي ) طراحي و تدوين  –ي شناختي ، رواني  عملي ) در حيطه –كارگاهي، نظري  -آزمايشگاهي

شده است لذا سنجش يادگيري و ارزشيابي نيز در محدوده اين سه حيطه با در نظر گرفتن مدل ارزشيابي انجام 

هاي كلي و اهداف  شامل هدفشود و هنرآموزان ضروري است ابتدا، اهداف آموزشي مربوط به هر درس  مي

هاي مناسب و منطقي را براي ارزشيابي  ها شناسايي كنند و روش ها و سطح هدف رفتاري را با مالحظه بر حيطه

انتخاب نمايند. سپس درحوزه عمل، فرآيند ارزشيابي به صورت تكويني (مستمر) و تراكمي (پاياني) توسط 

لگوي مدل ارزشيابي دروس در نوبت اول و دوم انجام شود. به همين آنان يا ساير عوامل ذينفع با استفاده از ا

جهت آگاهي بيشتر هنرآموزان در اين راهنما به شرح مختصر چند روش ارزشيابي و تعريف چند اصطالح 

  بسنده شده است. 

  ارزشيابي تكويني (مستمر)

گيرد و متناسب با نوع درس ممكن است از  اين روش در طول دوره آموزش به صورت پيوستار صورت مي

اين نوع سنجش براي اطمينان از تحقق اهداف آموزشي در هر مرحله از آموزش استفاده شود. هنرآموزان با 

بل از شروع فصل درس توانند در پايان هر موضوع درسي ، پايان فصل يا ق سنجش تكويني در هر سه حيطه مي

جديد، از يادگيري اهداف توسط هنرجويان اطمينان حاصل كنند و در صورت لزوم برخي مباحث را قبل از 

 1- 1شروع درس جديد مجددًا براي يادآوري آموزش دهند در ضمن ارزشيابي تعدادي از دروس كه با مدل 

  دهد.  آنها نمره پاياني را تشكيل مي شود عمالً ميانگين نتايج حاصله از آموخته (مستمر) انجام مي

  

  



  

  ارزشيابي تراكمي(پاياني)

هاي يادگيرندگان در پايان هر دوره (نوبت) يا موضوع مستقل آموزشي اعم از  با ارزشيابي تراكمي آموخته

گيرد و نتايج اين نوع سنجش، عملكرد موفق هنرآموزان در مقايسه با  بخش، فصل و .... مورد سنجش قرار مي

  سنجد. يگر و برنامه درسي را مييكد

  ارزشيابي تشخيصي 

هنرآموزان اگر بخواهند در شروع دوره آموزشي براي تشخيص ميزان آمادگي يادگيران و سطح دانش 

توانند استفاده كنند. معموالً اين  نياز از ميزان تسلط آنان اگاه شوند از اين روش مي هاي پيش شناختي و مهارت

رش هنرجويان براي تعيين رشته كاربرد داشته باشد. همچنين اين سنجش به هنرآموزان تواند در پذي روش مي

كند كه نقطه شروع درس را تعيين كنند و از دوباره آموزي مباحثي كه موجب صرف زمان و هزينه  كمك مي

است شود جلوگيري نمايند. بااستفاده از نتايج اين سنجش ممكن  انگيزيكي هنرجويان مي غيرضروري و بي

يادآوري يا گذراندن دوره پيش نياز كوتاه مدت در برخي از دروس براي همه يا تعدادي از آنان ضروري 

  تشخيص داده شود. 

   شناختي  بندي حيطه طبقه

هايي كه با شناخت و انديشه انسان سروكار دارند مربوط است و حوزه  بندي حيطه شناختي به جريان طبقه

(درك و فهم)، كاربستن، تحليل، تركيب و در نهايت ارزشيابي (داوري و  بندي به دانش ، فهميدن طبقه

  شود. بندي مي هاي مختلف تقسيم قضاوت) درباره ارزش يا اعتبار موضوع

  



  

  

  رواني حركتي   بندي حيطه طبقه

گيرد  حركتي قرار مي –هر فعاليتي كه عالوه بر جنبه رواني جنبه جسماني هم داشته باشد در حوزه رواني 

سنجند، طبقات اصلي اين حيطه  هاي بدني را در اين حوزه مي نابراين تمامي يادگيري وابسته به اعمال و مهارتب

اساسي ، توانايي هاي ادراكي ، تواناييهاي جسماني  –هاي مقدماتي  هاي بازتابي ، حركت شامل: (حركت

طبقه مكمل طبقه قبلي و زيربناي طبقه  بندي هر باشد. در اين طبقه حركتهاي ماهرانه ، ارتباط غيرگفتاري) مي

  بعدي است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  هاي آزمون داخلي، استاني ، كشوري و نهايي نكات اجرايي براي تهيه و طراحي سوال

  باشد.  ها و چگونگي پاسخ دهي به تعداد آنها كامالً واضح مي تعداد سؤال - 1

حد متوسط - 2با زمان در نظر گرفته شده تناسب منطقي داشته باشد.  - ا(پيچيدگي و تنوع سوال - 2

  شاگردان در نظر گرفته شود)

  بارم مربوط به هر سوال روبه روي سوال نوسته شود . - 3

هاي  ريزي و تأليف آموزش ها به استناد جداول ارزشيابي دروس كه از طرف دفتر برنامه بندي سوال بارم  -4

  ش ارايه شده است الگوبرداري شود. اي و كاردان فني وحرفه

  شود الزم است ريز نمرات مربوط به هر سوال تعيين شود.  اگر سوال به صورت تشريحي تهيه مي - 5

  وسايل كار مورد نياز ، در سربرگ امتحاني ذكر شود( در صورت نياز) - 6

   امكان استفاده يا عدم استفاده از ماشين حساب در سربرگ امتحاني ذكر شود. - 7

  سوال از نظر علمي ، تصويري و رسامي ابهامي نداشته باشد.  - 8

گيري استاندارد استفاده  براي گمراه نشدن هنرجويان فقط از نمادها وعالئم اختصاري واحدهاي اندازه - 9

  شود. 



  

هاي  ها به صورت پيوسته و مرتبط با هم طراحي نشوند و هر سوال مستقل و غيروابسته با سوال سوال -10

  قبل يا بعد طراحي شود.

هاي  ها از ساده به مشكل مرتب شوند و با توجه به امكانات ، تجهيزات ابزار و ويژگي ترجيحاً سوال -11

  بومي/ محلي متناسب با طبقه حيطه مربوطه مورد انتظار طرح شود. 

د توجه و دقت ها مور ها ، نكات امالئي و انشايي ، رواني وگويا بودن متن سوال صحيح بودن سوال -12

  قرار گيرد. 

  ها با تعداد واحد درسي ، محتواي كتاب و زمان امتحان تناسب داشته باشد.  تعداد سوال -13

اي كه اين  سوال انتخابي براي هنرجويان پيش بيني شود به گونه 2در صورت امكان يك و حداكثر  -14

  ها به هنرجويان نسبتاً ضعيف در پاسخ به آنها كمك كند.  سوال

ي  حركتي به حيطه –ي رواني  در طراحي آزمون دروس كارگاهي ، آزمايشگاهي عالوه بر حيطه -15

  عاطفي و شناختي نيز دقت كافي مبذول گردد. 

هاي دروس كارگاهي يا آزمايشگاهي و نظري تعداد و ميزان  حداقل بك ماه قبل از برگزاري آزمون -16

محل برگزاري آزمون برسد و در صورت نياز قبل از شروع امتحانات  ابزار و سايل مورد نياز به اطالع هنرستان

  هنرجويان را مطلع نمايند. 

ها و يا  اي در فضاي استاندارد مربوطه در هنرستان هاي فني وحرفه امتحانات دروس عملي كليه رشته -17

  ساير فضاهاي استاندارد برگزار شود.

  ر اعالم شود. هاي هنري ابعاد كار و اندازه كا در رشته -18



  

هاي مطالعه آزاد ، فكركنيد، تحقيق كنيد و .....، ضمائم ، جداول ونمودارها  از پانويس ها ، بخش -19

شود جدول و شكل در اختيار هنرجو قرار  ها و جداول سوال داده مي سوال طرح نشود در مواردي كه از شكل

  داده شود. 

  گويي به سواالت در سربرگ سواالت نوشته شود.  زمان پاسخ -20

گذاري بر اساس اصول و فرآيند كار و  در پاسخ نامه دروس عملي و حسب موضوع درسي ، نمره -21

  هاي نتيجه نهايي، مشخص شود.  ويژگي

هاي  ارزشيابي باشد. آموز مي هاي ضمن سال دانش (مستمر) كه ناظر بر فعاليت 1-1در ارزشيابي مدل  -22

دهي خواهد بود. الزم به ذكر است در برخي از دروس كه  انجام شده در طي نوبت اول و دوم مالك نمره

توان پروژه پاياني براي آنها تعريف نمود، بخشي از نمره پروژه در هر نوبت متعلق به نمره پاياني است. در  مي

نشده باشد، تعيين ميزان نمره بر عهده هنرآموز صورتي كه نمره پروژه در راهنماي ارزشيابي دروس قيد 

  خواهد بود. 

 6با توجه به اين موضوع، كه نمره آزمون دروس امتحان نهايي صرفاً نمره پاياني نوبت دوم با ضريب  -23

( نمره  .هاي نوبت دوم عمل نمايند بندي سوال و نوع سوال مطابق با شاخص باشد. طراحان سوال بايد در بارم مي

  شود) . انه اين قبيل دروس همانند دروس داخلي محاسبه و دركارنامه آنها ثبت ميسالي

شود طراحان سوال با مطابق جدول  در مورد آزمون دروسي كه در شهريور ماه امتحان آنها برگزار مي -24

  پيشنهادي عمل كنند. 

  



  

  طراحان سوال ويژگي

  تحصيلي باشد. طراح سوال، هنرآموز همان موضوع درسي در همان سال  - 1

  هاي سه گانه يادگيري اشراف كامل داشته باشد.  حيطه  طراح سوال به ويژگي - 2

  طراح سوال بايد كليه نكات اجرايي در اين راهنما را در طرح سوال به طور كامل رعايت كند.  - 3

  طراح سوال داراي سوابق تجربي در زمينه طرح سوال باشد.  -4

  هاي نهايي، كشوري و داخلي دقت كامل داشته باشد.  هاي آزمون والطراح سوال بايد در طرح س - 5

اي و  هـاي فنـي و حرفـه    ها و ساير مراكز آمـوزش مجـري رشـته    اميد است هنرآموزان و مسئولين هنرستان

تري را طراحي و  هاي مناسب نظران گرامي با استفاده از اين راهنما آزمون كارشناسان استانها و اساتيد و صاحب

هاي خود مـا را در بهبـود و اصـالح مجموعـه فـوق يـاري رسـانند. عزيـزان عالقمنـد           نمايند و با راهنمايي اجرا

يـا  www.tvoccd.medu.irميتوانند نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را از طريق سايت دفتر بـه نشـاني   

نرسيده به كريم خـان   -خيابان  سپهبد قرني -يا به آدرس پستي تهران tvoccd@roshd.irپست الكترونيكي 

ــد پــالك  صــندوق پســتي  - 1584743517ريــزي آموزشــي كــد پســتي   ســازمان پــژوهش و برنامــه 181زن

  ارسال نمايند.   4874/15875

  

 اي و كاردانش ريزي و تأليف آموزشهاي فني و حرفه دفتر برنامه

 
 
 
 
 
 



  

  به نام خدا
  آزمون عملكردي و مراحل ساخت آن

آموزش و پرورش آن نيست كه هنرجو با حفظ كردن مطالب درسي و گذراندن امتحان، موفقيت به دست در دنياي امروز، هدف از 

آورد. بلكه هدف آن است كه هنرجو بتواند مسائل واقعي زندگي را حل كند. از سوي ديگر، سنجش هاي رايج به اين گونه پرسش 

ين دسته از سنجش ها مي توان براي آگاهي از تحقق هدف هايي كه پاسخ مي دهند. در واقع، از نتايج ا "آيا اين را مي داني؟ "ها 

كه آيا هنرجو در  به دانستن امور و اندازه گيري اطالعات به ياد سپرده شده مربوط مي شود، استفاده كرد؛ اما نمي توان فهميد

  شد يا نه؟آينده، مي تواند در انجام تكاليفي كه فراتر از دانستن امور و حقايق جزئي است، موفق با

بنابر اين، براي آگاهي از اين كه هنرجو توانايي استفاده از دانش و مهارت هاي پيچيدة ذهني و به كار بستن آنها را در حل مسائل 

 "آيا مي تواني آنچه را كه مي داني، مورد استفاده   قرار دهي؟  "واقعي زندگي دارد ، نيازمند آزمون هايي هستيم كه به اين سوال

  هند.پاسخ د

امروزه به اين دسته از آزمون ها، آزمون هاي مبتني بر عملكرد مي گويند. آزمون عملكردي، مستلزم قضاوت دربارة مجموعه اي از 

راهبردهايي است كه هنرجو از آنها استفاده مي كند تا دانش، مهارت ها و عادت هاي كاري را به گونه اي معنادار در انجام تكاليف 

  حل به كارگيري آزمون هاي مبتني بر عملكرد به اين شرح است:به كار ببرد. مرا

براي سازماندهي آزموني خوب، بايد هدف آن را به طور روشن و واضح تعيين  تعيين هدف از آزمون مبتني بر عملكرد؛ - الف

  كرد. از اين طريق مي توان دربارة نوع تكليف يا فعاليتي كه براي آزمون مناسب هستند، تصميم گرفت.

تكليف يا فعاليت بايد براي هنرجو روشن و به دور از ابهام، برانگيزنده، چالش انگيز و در عين  انتخاب تكليف يا فعاليت؛ -ب

حال قابل دستيابي باشد. به اين معنا كه هنرجو با كوشش و تالش بتواند از عهدة انجام آن برآيد. به اين منظور، بايد عواملي مانند 

انجام تكليف، در دسترس بودن منابع و امكانات در كالس درس، چگونگي اطالعات مورد نياز، و كيفيت  زمان مورد نياز براي

  عملكرد هنرجو را مورد توجه قرار داد.

بعد از تعيين تكليف يا فعاليت، بايد مالك هايي را كه نشان دهندة موفقيت هنرجو در انجام  تعريف مالك هاي موفقيت؛ -ج

) عملكرد مورد سنجش را بايد به طور واضح و روشن تعريف كرد؛ 1د نظر هستند، تعيين كرد. به اين منظورتكليف يا فعاليت مور

) از 4) مالك ها را بايد طوري تعيين كرد كه قابل مشاهده باشند؛ 3) جنبه هاي مهم عملكرد يا بازدة كار را فهرست كرد؛ 2



  

) مالك ها را بر پاية ترتيب مشاهدة 6مات مبهم و گنگ خودداري كرد؛ . ) از كاربرد كل5همفكري ساير هنرآموزان استفاده كرد؛ 

  آنها تنظيم كرد.

( استفاده از آزمون هاي جواب بر خالف شيوه هاي مرسوم و رايج خلق فهرست وارسي يا مقياس درجه بندي عملكرد؛ - د

دارند؛ بلكه ميزان موفقيت هنرجو در انجام دادني و انتخاب كردني ) آزمون هاي مبتني بر عملكرد، پاسخي درست يا نادرست ن

تكليف را نشان مي دهند. به اين منظور، بايد از مقياس درجه بندي عملكرد يا فهرست واررسي استفاده كرد. اين مقياس نظام رتبه 

 مي توان با استفاده از آن تعيين كرد هنرجو در چه سطحي توانسته از عهدة انجام تكليف برآيد.  دهي است كه

  

  )1نمونه اي از آزمون هاي مبتني بر عملكرد در ارتباط با دروس مباني تصوير سازي و الگو (

  مباني تصوير سازيآزمون درس: 
  از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند: شرح هدف:

 .تصوير سازي با استفاده از مداد رنگي را انجام دهد -

 .تصوير سازي با استفاده از آبرنگ را انجام دهد -

  سطح به كاربستن از حيطة شناختي هدف:حيطة 
و شيوة  30تا  21( شيوة مداد رنگي صفحات  2/495كتاب مباني تصوير سازي كد  2فصل  محتواي آموزشي در كتاب درسي:

  ) 106تا  92آبرنگ صفحات 
  كاغذي- آزمون عملكردي مداد نوع آزمون:

ر مورد نياز( مداد رنگي در رنگ هاي مختلف، آبرنگ، مداد از هنرجو مي خواهيم با همراه داشتن وسايل و ابزا شرح تكليف:
، چسب، پالت رنگ آبرنگ، قلم مو در شماره هاي A3، كاغذ پوستي، پاك كن و تراش، تخته شاسي A4، كاغذ  HBمعمولي 
 و ... ، تكه هاي پارچه و دستمال كاغذي، ظرف آب براي شستشو، خط كش و شابلون هاي متنوع، مقواي 8،5،3مختلف 

، كاتر و قيچي و...) با استفاده از شيوة تلفيقي مداد رنگي و آبرنگ به تصوير سازي A4مخصوص آبرنگ و مداد رنگي در اندازة 
  دقيقه بپردازد. 150و در زمان   20*25كارت تبريكي با موضوع روز درختكاري در ابعاد 

  مالك درستي و كيفيت كار: 
 )، تميزي در اجراي تكنيك( اصول تكنيكي رنگ آميزي، تناسبات صحيح طرحكنيكي مناسب تاستفادة صحيح از ابزار و اجرا -
 رعايت اصول تركيب بندي و طراحي متناسب با موضوع -

 رعايت اصول مناسب طرح و رنگ -

 فضا سازي و شخصيت پردازي متناسب با موضوع خواسته شده به منظور انتقال پيام -

 خالقيت و نوآوري در انجام كار -

 صورت مناسبارائه كار به  -



  

 ارائه طرح به صورت كامل در زمان خواسته شده -

 ارائه پيش طرح ها و اتودهاي اوليه همراه با اثر پاياني -

 

  فهرست درجه بندي عملكرد هنرجو
نتيجة    شرح مالك رديف

  مشاهده
ارزش   

ويژة هر 
 مالك

نمرة 
هر 
  خير  تاحدودي  بلي     مالك

  ١  0    2  كرده استابزار و وسايل كار را درست انتخاب  1

  ٣  0    2  كار ارائه شده از كادربندي مناسب با موضوع برخوردار است 2

  ٣  0  1  2  فضا سازي ارائه شده در كارت تبريك، پيام مورد نظر را منتقل مي كند 3

  ٣  0  1  2  شخصيت پردازي ارائه شده در كارت تبريك، پيام مورد نظر را منتقل  مي كند 4

  ٣  0  1  2  طرح، متناسب با انتقال پيام مورد نظر استتركيب بندي  5

  ٣  0    2  تركيب بندي اجزا و عناصر تصويري و رنگي در كادر، درست انجام شده است 6

استفاده از تكنيك مداد رنگي و آبرنگ به گونه اي است كه كار نهايي تميز ارائه شده  7
  است

2  1  0  ٣  

  ١  0    2  چهار طرف كادر ديده مي شوددر كار نهايي حاشيه هاي تميز در  8

  ٢  0  1  2  كار نهايي داراي عناصر نو و خالقانه است 9

  ٢  0    2  كار نهايي به طور كامل ارائه شده است 10

  ١  0    2  كار نهايي تميز ارائه شده است 11

    3  0  1  2  تركيب بندي رنگ متناسب با انتقال پيام مورد نظر است 12 

  اكثريت ويژگي ها در كار ارائه شده ديده مي شوديعني گزينة بلي؛ 
  يعني اكثريت ويژگي ها در كار ارائه شده ديده نمي شودگزينة خير؛ 

  يعني بخشي از ويژگي ها در كار ارائه شده ديده مي شودگزينة تاحدودي؛ 
  نحوة نمره دهي به كار هنرجو:

مربوط به هر مالك را در ارزش ويژة آن مالك ضرب كنيد تا  براي نمره دهي به عملكرد هنرجو، كافي است كه نتيجة مشاهدة
نمرة هر مالك به دست آيد. سپس نمره هاي مالك ها را با هم جمع كنيد و در نهايت با انجام يك تناسب ساده نمرة عملكرد 

مره اي كه هنرجو كسب هنرجو بر مبناي نمرة بيست به دست خواهد آمد. در ارتباط با اين آزمون عملكردي،  حداكثر و حداقل ن
است. بنابر اين، اگر  28است. فرض كنيد نمرة هنرجويي بر اساس فهرست درجه بندي فوق ،  0و  56خواهد كرد به ترتيب برابر 

  خواهد بود. 20بر مبناي  10برابر با نمرة  28باشد ؛ نمرة  20برابر با نمرة  56نمرة 
  )1الگو ( آزمون درس:
  مي رود كه بتواند: از هنرجو انتظار شرح هدف:

  .الگوي اولية دامن را براي يك فرد با توجه به اندازه هاي داده شده رسم كند
  سطح به كاربستن از حيطة شناختي حيطة هدف:

  تمام فصل هاي كتاب: محتواي آموزشي در كتاب درسي



  

  كاغذي- آزمون عملكردي مداد نوع آزمون:
ن وسايل و ابزار مورد نياز براي ترسيم الگو، با اندازه هاي داده شده به شرح از هنرجو مي خواهيم با همراه داشت شرح تكليف:
  دقيقه يك الگوي اساس دامن را ترسيم كند.  120زير، در زمان 

رنگ؛  6؛ مدادهاي رنگي در HBسانتي متر؛ مداد سياه  50*70وسايل و ابزار مورد نياز: پنج برگ كاغذ سفيد تحريري در ابعاد 
؛ چسب مايع A3سانتي متري؛ پيستوله؛ منحني مخصوص پهلو لباس؛ يك قطعه سلفون در اندازهة  T70ي متر؛ خط كش ها

  مخصوص كاغذ يا ماتيكي؛ سوزن ته گرد؛ رولت يا كاربن؛ ميز نور
ر؛ قدهاي سانتي مت 65سانتي متر؛ قد دامن  21سانتي متر؛ بلندي باسن  96سانتي متر؛ دور باسن  68اندازه هاي مورد نياز: دوركمر 
  سانتي متر) 67سانتي متر، قد پهلوي دامن  66سانتي متر ، قد پشت دامن  65كنترل دامن ( قد جلوي دامن 
  مالك درستي و كيفيت كار: 

 استفادة درست از خط كش ها براي ترسيم الگو -

 ترسيم كادر اولية اساس دامن با توجه به اندازه هاي داده شده و گونيا كردن خطوط كادر -

ب درست طول و عرض، پنس ها، بلندي خط پهلو، تقسيم بندي قسمت جلو و پشت( خط پهلو )با توجه به اندازه هاي داده انتخا -
 شده

داشتن عالئم قراردادي در الگو( موازنه، راستاي پارچه، خطوط اصلي و غير اصلي، خطوط مركزي جلو و پشت، دوالي باز يا بستة  -
 يلي يا چين)پارچه، عالمت بستن پنس ها و عالمت پ

 تصحيح الگوي اساس دامن با توجه به طول قدهاي دامن -

 كپي الگوي اساس دامن در زمان تعيين شده و تبديل آن براي آماده سازي به منظور برش -

 ثبت مشخصات الگوي آماده براي قرار دادن روي پارچه -

 تميزي كار در ترسيم الگو -

 

 فهرست درجه بندي عملكرد هنرجو

ارزش ويژة     نتيجة مشاهده    شرح مالك  رديف
 هر مالك

نمرة هر 
  خير  تاحدودي بلي     مالك

  3  0  1 2  كادر اولية الگو را درست گونيا كرده است 1

  ٣  0  1 2  تقسيمات مربوط به كادر اولية دامن را صحيح محاسبه كرده است 2

  ٣  0  1 2  طول و عرض پنس ها را در مكان اصلي دامن رسم كرده است 3

  ٢  0   2  خط كش منحني مخصوص پهلو، به طور صحيح استفاده كرده استاز  4

  ١  0   2  خطوط اصلي و غير اصلي الگو را مشخص كرده است 5

  ٢  0  1 2  خط راستاي پارچه و دوالي باز و بسته را روي الگو رسم كرده است 6

  ١  0   2  نقاط موازنه را روي الگو مشخص كرده است 7

  ٢  0  1 2  دامن را با توجه به طول قدها انجام داده استتصحيح الگوي اساس  8

  ٣  0  1 2  مراحل كنترل خطوط اصلي و غير اصلي را درست انجام داده است 9

  ١  0   2  اطالعات مربوط به مشخصات الگو را روي آن مشخص كرده است 10



  

  ١  0   2  الگوي اساس دامن را كپي و براي قرار گرفتن روي پارچه آماده كرده است 11

  ١  0   2  كار نهايي را به طور كامل ارائه كرده است 12

  ١  0   2  كار نهايي آماده شده در داخل سلفون و تميز ارائه كرده است 13

  
  يعني اكثريت ويژگي ها در كار ارائه شده ديده مي شودگزينة بلي؛ 
  يعني اكثريت ويژگي ها در كار ارائه شده ديده نمي شودگزينة خير؛ 

 ي بخشي از ويژگي ها در كار ارائه شده ديده مي شوديعنگزينة تاحدودي؛ 

 
  نحوة نمره دهي به كار هنرجو:

براي نمره دهي به عملكرد هنرجو، كافي است كه نتيجة مشاهدة مربوط به هر مالك را در ارزش ويژة آن مالك ضرب كنيد تا 
هم جمع كنيد و در نهايت با انجام يك تناسب ساده نمرة عملكرد نمرة هر مالك به دست آيد. سپس نمره هاي مالك ها را با 

هنرجو بر مبناي نمرة بيست به دست خواهد آمد. در ارتباط با اين آزمون عملكردي،  حداكثر و حداقل نمره اي كه هنرجو كسب 
است. بنابر اين، اگر  24،  است. فرض كنيد نمرة هنرجويي بر اساس فهرست درجه بندي فوق 0و  48خواهد كرد به ترتيب برابر 

  خواهد بود. 20بر مبناي  10برابر با نمرة  24باشد ؛ نمرة  20برابر با نمرة  48نمرة 
 
 

  فهرست وارسي ساخت آزمون عملكردي
  خيربلي   شرح مالك  رديف

     آيا هدف از آزمون را به طور واضح و روشن مشخص كرده ايد؟  1
     آيا حيطة هدف مورد سنجش را مشخص كرده ايد؟  2
     آيا محتواي آموزشي مربوط به هدف را مشخص كرده ايد؟  3
     آيا تكليف يا فعاليت تعيين شده براي هنرجو قابل درك و فهم است؟  4
     آيا تكليف يا فعاليت تعيين شده براي هنرجو چالش برانگيز است؟  5
     كوشش و تالش از عهدة تكليف يا فعاليت تعيين شده، برآيد؟آيا هنرجو مي تواند با   6
    آيا زمان تعيين شده براي انجام تكليف، كافي است؟  7

     آيا وسايل تعيين شده ، توسط هنرجو قابل تهيه و دسترسي است؟  8
    آيا عملكرد مورد سنجش را به طور واضح و روشن تعريف كرده ايد ؟  9

    عملكرد يا بازدة كار را فهرست كرده ايد؟آيا جنبه هاي مهم  10

    آيا مالك ها را طوري تعيين كرده ايد كه قابل مشاهده باشند؟  11

    آيا براي ساخت آزمون از همفكري ساير هنرآموزان استفاده كرده ايد؟  12

    آيا مالك ها را بر پاية ترتيب مشاهدة آنها تنظيم كرده ايد؟  13

     بندي عملكرد را براي ارزشيابي عملكرد هنرجويان، تهيه كرده ايد؟آيا مقياس درجه   14
     آيا نتيجة مشاهده ( بلي ، خير ، تاحدودي و يا رتبه ها) را به دقت تعريف كرده ايد؟  15

 
 



  

  آزمون هاي عيني و روش ساخت آنها
       مهم ترين وسيلة اندازه گيري پيشرفت تحصيلي، آزمون است. آزمون هاي پيشرفت تحصيلي رايج در آموزش و پرورش كه به 

كاغذي معروف هستند، به طور عمده با حوزة شناختي( فعاليت هاي ذهني و فكري ) سروكار دارند.  –آزمون هاي كتبي يا مداد 
و دستة عيني و غير عيني تقسيم كرد. از آنجا كه تصحيح جواب سوال هاي     آزمون هاي اين گونه آزمون ها را مي توان به د

عيني به طور كامالً دقيق انجام مي شود و نظر مصحح در آن هيچگونه دخالتي ندارد، به همين دليل به اين   آزمون ها صفت عيني 
ر عيني معموالً تحت تاثير نظر مصحح قرار مي گيرد؛ به نسبت داده شده است. در مقابل، تصحيح جواب سوال هاي آزمون هاي غي

  همين سبب، اين گونه آزمون ها صفت غير عيني را به خود گرفته اند.
آزمون هاي عيني، آزمون هايي هستند كه هم سوال ها و هم جواب ها در اختيار هنرجو قرار داده مي شود تا او دربارة   جواب 

يا تصميم هايي را اتخاذ نمايد؛ به همين سبب اين آزمون ها بسته پاسخ، انتخاب كردني، پاسخ هاي داده شده اعمالي انجام دهد 
غلط، چند گزينه اي،  –گزين، يا انتخاب پاسخ نيز ناميده مي شوند. اين دسته از آزمون ها، به طور عمده از سه نوع اصلي صحيح 

غلط، درست يا نادرست بودن آنها را تعيين مي  –اي صحيح و جور كردني تشكيل مي شوند. هنرجو در جواب دادن به سوال ه
گزينه اي، جواب درست را از ميان جواب هاي ارائه شده انتخاب  مي كند، و در سوال هاي جور   كند؛ در سوال هاي چند 

 كردني، تعدادي سوال را با تعدادي جواب جور مي كند.

ة رفتارگرايي دارند. زيرا، نظريه هاي يادگيري و آموزشي مبتني بر نظرية اين دسته از آزمون ها، ريشه در آموزش بر پاية نظري
يادگيري را به جهتي سوق داده اند كه براي تدريس  –رفتارگرايي با تقسيم كردن فرايند آموزش به مراحل مختلف، فرايند ياددهي 

اندازه پذير ( رفتاري  د قابل مشاهده ودر ح )ابتدا بايد هدف مورد نظر به اجزاي كوچكتر1محتواي مربوط به يك هدف آموزشي، 
) نتايج حاصل از 3) بر پاية هدف هاي رفتاري حاصل كه از ساده به مشكل مرتب شده اند، تدريس ارائه شود؛ 2) تقسيم شود؛ 

) و در پايان ميزان موفقيت يا عدم 4اندازه گيري شود؛   –تقريباً هر هدف يك سوال  –سوال هاي نسبتاً زياد  تدريس با استفاده از
موفقيت يادگيرنده و كالس در هر هدف مشخص شود. اين شيوة تفكر، آموزش را به يك فرايند قالبي تبديل كرده است كه 

ن به همة سوال هاي يادگيرنده، اوليا، و حتي گاهي نظام آموزشي از معلم انتظار دارند كه به طريقي آموزش دهند كه يادگيرندگا
آزمون، پاسخ صحيح بدهند تا نمرة بيشتري كسب كنند. به كالمي ديگر، هدف آموزش به پاسخگويي و نمره گرفتن تبديل شده 
است. در كنار اين شيوة تفكر، ابزار مناسب براي اندازه گيري ميزان موفقيت ( يعني آزمون هاي عيني) كه در زمان نسبتاً كوتاه، 

از هدف هاي آموزشي را با دقت بيشتر اندازه مي گيرد نيز رشد كرده است. همراه شدن  اين دو در نهايت يك شيوة تعداد زيادي 
يادگيري را به وجود آورده است كه آموزش مطالب و مفاهيمي كه به آساني تقسيم پذير و اندازه پذير نيستند را  –خاص ياددهي 

  مورد غفلت و بي توجهي قرار داده است.
به خاطر داشته باشيم كه از آزمون هاي عيني، مي توان براي سنجش توانايي بازشناسي هنرجو( يعني تشخيص و يادآوري  بايد

آنچه كه هنرجو قبالً آموخته يا تجربه كرده است، از ميان چند مطلب كه به او ارائه مي شود ) استفاده كرد. بنابر اين، اين نوع 
توان براي وادار كردن هنرجو به يافتن فرايند حل مسئله، رسيدن به راه حل هاي مختلف و آزمون هاي پيشرفت تحصيلي را نمي 

نو، طرح شيوه هاي متنوع براي برخورد با مسئله و قضاوت در مورد بهترين شيوة حل مسئله مورد استفاده قرار داد. مراحل به 
  كارگيري آزمون هاي عيني مورد بحث به اين شرح است:

 
  غلط –ل هاي صحيح تهية سوا - الف

غلط مشهور است، از يك جمله تشكيل مي شود كه يادگيرنده بايد درست يا نادرست بودن آن را مشخص  –سوالي كه به صحيح 
  كند. براي تهية اين گونه از سوال هاي عيني، طي مراحل زير ضرورت دارد:



  

 كرد، انتخاب كنيد. ابتدا قسمتي از محتواي درس را كه مي توان در قالب يك پاراگراف ارائه -1

 جمله يا گزاره اي را بر پاية محتواي انتخاب شده، بنويسيد.  -2

گزارة نوشته شده بايد شامل انديشة مهمي باشد تا يادگيرنده نتواند بر پاية اطالعات عمومي كه دارد، درست يا نادرست بودن آن را  -3
 مشخص كند.

 ه اين منظور، قواعد زير را رعايت كنيد:غلط تبديل كنيد. ب –گزارة تهيه شده را به سوال صحيح  -4

  موضوع هاي مهم و در ارتباط با هدف هاي آموزشي را در سوال مطرح كنيد.*
  سوالي طرح كنيد كه به جاي يادآوري كلمه به كلمه مطالب، درك و فهم يادگيرنده را بسنجد.*
  دفاع باشد.سوالي طرح كنيد كه درست يا نادرست بودن آن از نظر افراد آگاه قابل *
  براي نگارش سوال از جمله هاي پيچيده و مبهم  استفاده نكنيد.*
  در هر سوال بيشتر از يك موضوع قرار ندهيد.*
  در صورت ضرورت به جاي زبان كيفي و غيردقيق از زبان كمي و دقيق استفاده كنيد.*
  از طرح سوال به صورت منفي خودداري كنيد.*
  كننده به جواب درست استفاده نكنيد. از كلمه هاي راهنما يا اشاره*
  غلط ، سعي كنيد تا سوال هاي غلط بيشتر از سوال هاي صحيح باشد. –در صورت طرح چند سوال صحيح *
  غلط را تقريباً هم اندازه انتخاب كنيد.و سوال هاي طول سوال هاي صحيح *

  
  

  غلط  -عيني از نوع صحيح نمونه اي از سوال هاي آزمون

  دروس نازك دوزي زنانه جلد چهارم و مباني تصوير سازي  ارتباط بادر 

  نازك دوزي زنانه جلد چهارم آزمون درس:
  از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند: شرح هدف:

 عوامل مؤثر در لباس را نام ببرد. -

  سطح دانش از حيطة شناختي حيطة هدف:
  92مؤثر در لباس ) صفحة واحد كار چهارم( شناخت عوامل  محتواي آموزشي در كتاب درسي:

  غلط - عيني از نوع صحيح  :سؤال نوع
آيا تا به حال به لباس خود دقت كرده ايد؟ آيا در تركيب رنگ، جنس و برش پارچه از پيش تصميم گرفته ايد؟ يا  :محتواي درس

اسن اندام را جلوه گر كند و معايب آن اين كه آنها را اتفاقي كنار هم قرار مي دهيد؟ شايد بدانيد كه هر كدام از اينها مي تواند مح
را تا حد امكان بپوشاند. عواملي كه براي موفقيت در اين امر، بايد مورد توجه قرار گيرند عبارت اند از: طرح پارچه، جنس پارچه، 

  برش پارچه، و رنگ پارچه.



  

د محاسن را جلوه گر كند و معايب آن طرح ، جنس ، برش و رنگ پارچه عوامل مؤثري در لباس هستند كه مي تواننپيام اصلي: 
 را بپوشاند. 

  عبارت هاي زير را به دقت بخوانيد و درست يا نادرست بودن آنها را با گذاشتن عالمت * مشخص كنيد.راهنماي سوال: 

  نادرست    يكي از عوامل مؤثر در لباس، رنگ پارچه است.                                        درست                   
  جنس پارچه از جمله عواملي است كه مي تواند معايب اندام را جلوه گر كند.    درست           نادرست            
  برش و رنگ پارچه مي تواند محاسن اندام را پنهان سازند.                            درست           نادرست            

  
  

  سازيمباني تصوير  آزمون درس:
  از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند: شرح هدف:

 مهم ترين هدف هاي تصويرسازي را نام ببرد. -

  سطح دانش از حيطة شناختي حيطة هدف:
   1فصل اول، صفحة  محتواي آموزشي در كتاب درسي:

  غلط - عيني از نوع صحيح  :سؤال نوع
  بندي گرديده اند:...مهم ترين اهداف تصويرگري به شرح زير دسته  :محتواي درس

 انتقال پيام -1

 تقويت قوة تجسم و خالقيت -2

 عقالني –ايجاد رابطه هاي عاطفي  -3

 راهنمايي براي درك بهتر مفاهيم متن -4

  تشويق به هنر و آشنايي با شيوه هاي گوناگون -5

 خالقيت، ايجاد رابطةهنر برقراري ارتباط ميان متن و تصوير است. انتقال پيام، تقويت قوة تجسم و ، تصويرگريپيام اصلي: 
عقالني، راهنمايي براي درك بهتر مفاهيم متن، و تشويق به هنر و آشنايي با شيوه هاي گوناگون از جمله مهم ترين هدف  –عاطفي 

  هاي تصويرگري به شمار مي آيند. 
  شخص كنيد.عبارت زير را به دقت بخوانيد و درست يا نادرست بودن آن را با گذاشتن عالمت * مراهنماي سوال: 

  يكي از مهم ترين هدف هاي تصويرگر در تصويرسازي كتاب، انتقال پيام نوشتاري در قالب تصوير است.                                            
  درست          نادرست             

  
بعد از اين كه سوال هاي آزمون طراحي شد، ضرورت دارد به منظور اطمينان از صحت نگارش سوال ها، آنها را مجدداً بر طبق فهرست زير  

  بازبيني كرد تا بر روايي، اعتبار، و عملي بودن سوال يا آزمون افزوده شود.    
                                     

 



  

  غلط -عيني از نوع صحيح آزمون  ل هاينگارش سوافهرست وارسي 

  خيربلي   شرح مالك  رديف
آيا سوال طرح شده، موضوع هاي مهم و در ارتباط با هدف هاي آموزشي را مورد سنجش قرار مي   1

  دهد؟
    

آيا سوال طرح شده به جاي يادآوري كلمه به كلمه مطالب، درك و فهم هنرجو را مورد سنجش قرار   2
  مي دهد؟ 

    

      آيا درست يا نادرست بودن سوال طرح شده ايد، از نظر افراد آگاه قابل دفاع مي باشد؟  3
      آيا در نگارش سوال از كاربرد جمله هاي پيچيده و مبهم پرهيزكرده ايد؟  4
      آيا تنها در هر سوال ، يك موضوع قرار داده ايد؟  5
      آيا در طرح سوال، از زبان كمي و دقيق استفاده كرده ايد؟  6
     آيا سوال را به صورت مثبت طرح كرده ايد؟  7

      آيا در طرح سوال از كاربرد كلمه هاي راهنما يا اشاره كننده به جواب درست اجتناب كرده ايد؟  8
غلط ، سعي كرده ايد تا سوال هاي غلط بيشتر از سوال هاي صحيح–آيا در طرح چند سوال صحيح  9

  باشد؟

    

      آيا طول سوال هاي صحيح و سوال هاي غلط را تقريباً هم اندازه انتخاب كرده ايد؟  10

    
  
  
  تهية سوال هاي چند گزينه اي -ب 

نوع ديگري از سوال هاي عيني، سوال چند گزينه اي است. هر سوال چند گزينه اي داراي سه قسمت اصلي تنة سوال، گزينة كليد، و گزينه 
هاي انحرافي است. تنه يا ساقة سوال ، شامل مساله يا موضوعي است كه سوال بايد آن را مورد سنجش قرار بدهد؛ گزينة كليد، همان پاسخ 

ت كه هنرجو مطلع از موضوع سوال آن را به عنوان پاسخ صحيح سوال انتخاب مي كند؛ و گزينه هاي انحرافي، پاسخ هايي درست سوال اس
همة  هستند كه هنرجوي ناآگاه از موضوع يا مسالة سوال را به اشتباه مي اندازند تا يكي از آنها را به عنوان پاسخ درست انتخاب كند. اگر چه

مي توان از نوع پرسشي( تنة   ي از سه قسمت مذكور تشكيل مي شوند؛ اما انواع گوناگوني دارند كه به طور عمده سوال هاي چند گزينه ا
سوال به صورت يك جملة پرسشي نوشته مي شود و گزينه ها پاسخ هاي آن پرسش به شمار مي آيند)، ناتمام( تنة سوال يك جملة ناتمام 

، تنها گزينة درست( در  همة گزينه ها به غير از گزينة كليد، نادرست هستند)، بهترين گزينه( همة است وگزينه ها تكميل كنندة آن هستند )
مي شود و همة گزينه ها به غير از يكي از  گزينه ها درست هستند،اما يكي از آنها درست تر است)، منفي( تنة سوال به صورت منفي مطرح 

ريخته اي به آزمودني ارائه مي شود و از او خواسته   وع سوال ها، جمله ها يا كلمه هاي درهم آنها درست هستند)، و پاسخ تركيبي ( در اين ن
  براي تهية اين گونه سوال هاي عيني، طي مراحل زير ضرورت دارد:   مي شود كه آنها را مرتب كند) آنها ياد كرد.

 ابتدا يك هدف آموزشي يا يك مطلب مهم از محتواي درس را انتخاب كنيد. -1

 با نوشتن يك جملة سوالي يا يك جملة ناتمام تنة سوال را بنويسيد.  -2

 جواب سوال يا بخش ناتمام جمله را به صورت گزينة كليد بنويسيد. -3

 گزينه هاي انحرافي را به صورتي بنويسيد كه نظر هنرجوي نامطلع از موضوع را به خود جلب كند.  -4



  

 يت كنيد:در نوشتن سوال و گزينه هاي آن، قواعد زير را رعا -5

  *هر سوال را به گونه اي انتخاب كنيد كه يك موضوع  مهم يا يك هدف آموزشي را اندازه بگيرد. 
  *بيشتر از يك هدف يا يك مطلب مهم را در هر سوال قرار ندهيد.

  *سوال را كامالً روشن و در حد درك و فهم هنرجويان بنويسيد.
  كنيد.*از نوشتن مطالب تكراري در گزينه ها خودداري 

  *مطالب اصلي سوال را به طور كامل در تنة سوال بنويسيد.
  *كوشش كنيد تا همة گزينه هاي يك سوال به موضوع واحدي مربوط باشند.

  *سوال را طوري بنويسيد كه تنها يك جواب درست يا درست ترين جواب را داشته باشد.
  براي پاسخ دهي استفاده نكند . *سوال را طوري طرح كنيد كه هنرجو صرفاً از محفوظات فكري خود

  *گزينه هاي انحرافي را به طوري بنويسيد كه توجه هنرجويان بي اطالع از موضوع را به خود جلب كند.
  *گزينه هاي هر سوال را طوري بنويسيد كه از لحاظ دستوري با تنة سوال هماهنگي داشته باشند.

  خودداري كنيد. *از به كار بردن اشاره هاي دستوري نامربوط در سوال
  *از طرح سوال هاي منفي خودداري كنيد و در صورت طرح چنين سوالي، كلمات منفي را برجسته كنيد.

  *از طرح سوال هايي كه در آن هم تنه و هم گزينه هاي آن منفي هستند، خودداري كنيد.
يك از موارد و نظاير آن و ... به عنوان گزينه *از كاربرد عبارت هايي مانند همة موارد، تمامي موارد باال، موارد الف و ب،هيچ 

  خودداري كنيد.
*هر سوال را مستقل از سوال هاي ديگر طرح كنيد؛ به گونه اي كه شرط پاسخ دادن به هيچ سوالي يافتن پاسخ صحيح پرسش 

  ديگر نباشد.
  *در نگارش گزينه هاي سوال، از طرح گزينه هاي متضاد خودداري كنيد.

  رست را در سوال هاي مختلف تغيير دهيد.*طول گزينه هاي د
  *محل گزينة درست را در بين گزينه ها، به تصادفي انتخاب كنيد.

  گزينه انتخاب كنيد. 5تا  3* براي هر سوال بين 
*در سوال هايي كه تنة آن به صورت جملة ناتمام نوشته شده است، جاي خالي را در قسمت آخر جمله قرار دهيد؛ البته بهتر است، 

  تنة سوال به صورت پرسشي نوشته شود.
  * از نوشتن مطالب اضافي و غير ضروري در تنة سوال خودداري كنيد.

  * پاسخ صحيح هيچيك از سوال ها نبايد مستقيماً و يا به طور ضمني از روي متن و يا گزينه هاي سوال هاي ديگر استنباط شود.
  ب و يا با استفاده از همان كلمات و جمله هاي مطرح شده در كتاب ننويسيد.* متن سوال و گزينة صحيح را عيناً از روي متن كتا

  
  

 

 



  

   چند گزينه ايعيني از نوع  نمونه اي از سوال هاي آزمون

  در ارتباط با دروس نازك دوزي زنانه جلد چهارم و مباني تصوير سازي 

  نازك دوزي زنانه جلد چهارم آزمون درس:
  از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند: شرح هدف:

 تاثير طرح پارچه ها روي اندام را توضيح دهد. -

  سطح دانش از حيطة شناختي حيطة هدف:
  100تا  94واحد كار چهارم( شناخت عوامل مؤثر در لباس ) صفحة  محتواي آموزشي در كتاب درسي:

  عيني از نوع چند گزينه اي :سؤال نوع
به طور كلي در هنگام خريد پارچه، نبايد طرح چشم گير پارچه آن قدر توجه تان را جلب كند كه بدون در نظر  :محتواي درس

گرفتن مدل انتخابي و نوع اندام خويش به خريد آن اقدام كنيد. زيرا، پارچه هاي راه عمودي اندام را باريك تر، پارچه هاي با راه 
داراي خطوط عمودي و عرض راه هاي آن نسبتاً عريض و يا عرض هاي كم به افقي شخص را چاق تر، پارچه هاي راه راه 

ترتيب پوشنده را چاق تر و الغرتر، پارچه هاي راه راه افقي داراي راه هاي عريض  و يا نسبتاً كم به ترتيب شخص را چاق تر 
  والغرتر، و ... نشان مي دهند. 

  اندام خود را الغر نشان دهد، مناسب است؟پارچة داراي: چه نوع پارچه اي براي شخص چاقي كه مي خواهدسوال: 

  راه افقي -الف            
  گل بوته هاي ريز -ب            
  طرح درشت -پ            
 خطوط عمودي با راه هاي عريض -ت            

  مباني تصوير سازي آزمون درس:
  از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند: شرح هدف:

 دف هاي تصويرسازي را نام ببرد.مهم ترين ه -

  سطح دانش از حيطة شناختي حيطة هدف:
  ، پاراگراف اول1فصل اول، صفحة  محتواي آموزشي در كتاب درسي:

  عيني از نوع چند گزينه اي :سؤال نوع
  ...اولين هدف و رسالت تصويرگر، انتقال پيام نوشتاري در قالب تصوير است . :محتواي درس

                               هدف تصويرگر در تصويرسازي كتاب، چيست؟مهم ترين  سوال:  
  انتقال پيام نوشتاري در قالب تصوير به بينندة اثر - الف             

  تشويق بيننده به فعاليت هاي هنري -ب              
  بيان خواص رنگ و ارزش بياني آن -پ              
  استفاده از خالقيت در بيان هنري -ت              



  

  
بعد از اين كه سوال هاي آزمون طراحي شد، ضرورت دارد به منظور اطمينان از صحت نگارش سوال ها، آنها را مجدداً بر طبق فهرست زير  

  بازبيني كرد تا بر روايي، اعتبار، و عملي بودن سوال يا آزمون افزوده شود.   
                                    

  عيني از نوع چند گزينه ايآزمون  نگارش سوال هايفهرست وارسي 
  خيربلي   شرح مالك  رديف

      هر سوال را به گونه اي انتخاب كرده ايد كه يك موضوع  مهم يا يك هدف آموزشي را اندازه بگيرد؟  1
      يك مطلب مهم را در هر سوال قرار نداده ايد؟بيشتر از يك هدف يا   2

      سوال را كامالً روشن و در حد درك و فهم هنرجويان نوشته ايد ؟  3
      از نوشتن مطالب تكراري در گزينه ها خودداري كرده ايد ؟  4
      مطالب اصلي سوال را به طور كامل در تنة سوال نوشته ايد ؟  5
      هاي يك سوال به موضوع واحدي مربوط باشند ؟كوشش كرده ايد تا همة گزينه   6
      سوال را طوري توشته ايد كه تنها يك جواب درست يا درست ترين جواب را داشته باشد ؟  7

      سوال را طوري طرح كرده ايد كه هنرجو صرفاً از محفوظات فكري خود براي پاسخ دهي استفاده نكند ؟  8
      نوشته ايد كه توجه هنرجويان بي اطالع از موضوع را به خود جلب كند ؟گزينه هاي انحرافي را به طوري  9

      گزينه هاي هر سوال را طوري نوشته ايد كه از لحاظ دستوري با تنة سوال هماهنگي داشته باشند؟  10

     از به كار بردن اشاره هاي دستوري نامربوط در سوال خودداري كرده ايد؟  11

خودداري كرده ايد و در صورت طرح چنين سوالي، كلمات منفي را برجسته از طرح سوال هاي منفي  12
  كرده ايد ؟

    

      از طرح سوال هايي كه در آن هم تنه و هم گزينه هاي آن منفي هستند، خودداري كرده ايد ؟  13

و نظاير آن و از كاربرد عبارت هايي مانند همة موارد، تمامي موارد باال، موارد الف و ب،هيچ يك از موارد   14
  ... به عنوان گزينه خودداري كرده ايد ؟

    

 ي كه شرط پاسخ دادن به هيچ سواليهر سوال را مستقل از سوال هاي ديگر طرح كرده ايد؛ به گونه ا  15

  يافتن پاسخ صحيح پرسش ديگر نباشد ؟
    

     در نگارش گزينه هاي سوال، از طرح گزينه هاي متضاد خودداري كرده ايد ؟  16

     طول گزينه هاي درست را در سوال هاي مختلف تغيير داده ايد ؟  17

     محل گزينة درست را در بين گزينه ها، به تصادفي انتخاب كرده ايد ؟  18

     گزينه انتخاب كرده ايد ؟5تا3براي هر سوال بين  19

را در قسمت آخر جمله در سوال هايي كه تنة آن به صورت جملة ناتمام نوشته شده است، جاي خالي  20
  قرار داده ايد؛ يا تنة سوال را به صورت پرسشي نوشته ايد ؟

    

     از نوشتن مطالب اضافي و غير ضروري در تنة سوال خودداري كرده ايد؟  21

متن سوال و گزينة صحيح را عيناً از روي متن كتاب و يا با استفاده از همان كلمات و جمله هاي مطرح   22
  ننوشته ايد؟شده در كتاب 

    



  

  
  

  جوركردنيتهية سوال هاي  -پ

هاي جوركردني، نوعي ديگر از سوال هاي چند گزينه اي است؛ با اين تفاوت كه چند سوال در برابر چند پاسخ قرار مي  سوال
نحوة پاسخ گيرند و هنرجو بايد تعيين كند كدام پاسخ مربوط به كدام سوال است. سوال هاي جوركردني از سه قسمت راهنماي 

  . براي تهية اين گونه از سوال هاي عيني، طي مراحل زير ضرورت دارد:دادن به سوال؛ سوال ها؛ و پاسخ ها تشكيل شده است
 ابتدا يك هدف آموزشي يا يك مطلب مهم از محتواي درس را انتخاب كنيد. -1

 راهنماي نحوة پاسخ دهي به سوال را بنويسيد. -2

 به هدف آموزشي مورد سنجش را بنويسيد.مجموعه اي از سوال هاي مربوط  -3

 مجموعه اي از پاسخ هاي مربوط به هدف آموزشي مورد سنجش را بنويسيد. -4

 در نوشتن سوال ها و پاسخ هاي آن، قواعد زير را رعايت كنيد: -5

  اطالعات كامل دربارة چگونگي جور كردن سوال ها و پاسخ ها را در راهنماي سوال بنويسيد.*
  .و در ارتباط با هدف هاي آموزشي را در سوال ها قرار دهيدموضوع هاي مهم  *
  .سوال ها و پاسخ ها ي آنها را به طور خالصه تهيه كنيد*
  .سوال ها و پاسخ ها را طوري بنويسيد كه ترتيب قرار گرفتن پاسخ ها در مقايسه با ترتيب سوال ها تصادفي و نامنظم باشد*
  .متجانس انتخاب كنيد سوال ها و پاسخ هاي مربوط به آنها را*
  .سوال ها را به طوري بنويسيد كه پاسخ درست آنها را نتوان از روي ساير سوال ها استنباط كرد*
  .سوال ها و پاسخ ها را عيناً از روي متن كتاب ننويسيد*
  .سوال ها و پاسخ ها را طوري ننويسيد كه پاسخ هاي درست را بتوان از روي شواهد هدايت كننده پيدا كرد*
  .توضيحات مفصل را در فهرست سوال ها نوشته و در فهرست پاسخ ها مطالب كمتري بنويسيد*
  .سوال ها و پاسخ ها را با حرف مشخص كنيد*
  .همة سوال ها و پاسخ ها را در يك صفحه قرار دهيد*
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

   جوركردنيعيني از نوع  نمونه اي از سوال هاي آزمون

  و مباني تصوير سازي  سومدر ارتباط با دروس نازك دوزي زنانه جلد 

  سومنازك دوزي زنانه جلد  آزمون درس:
  از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند: شرح هدف:

 .انواع يقه را از يكديگر تشخيص دهد -

نكته: از آنجا كه الزمة ترسيم انواع يقه، كسب دانش اوليه در اين زمينه است؛ لذا براي اطمينان از دانش كسب شده توسط 
 هنرجويان   مي توان اين هدف را از طريق سوالي كه در زير ارائه شده است، مورد سنجش قرار داد. 

  سطح دانش از حيطة شناختي حيطة هدف:
  17تا  14صفحة نهم واحد كار  درسي: محتواي آموزشي در كتاب

  جوركردنيعيني از نوع  :سؤال نوع
يقه را مي توان به سه گروه كلي يقه هاي سادة خطي، يقه هاي ايستاده، و يقه هاي برگردان تقسيم كرد. در يقه  :محتواي درس

آن معموالً به صورت قرينه طراحي  هاي سادة خطي، خط گردن مبناست و يقة جداگانه اي به باال تنه وصل نمي شود و دو طرف
مي شوند؛ در يقه هاي ايستاده، دور گردن در حال ايستاده قرار مي گيرد و برگردان ندارد و خط لبة بيروني يقه تقريباً با خط لبة 

  گردن برابر است؛ و يقه هاي برگردان داراي برگردان هستند و خط لبة بيروني يقه پهن تر از خط لبة گردن است....
در جاي خالي مقابل نوع يقه (ستون سمت راست)، حرف مربوط به مطلب ستون سمت چپ را كه با آن جور است، بنويسيد. هر يك سوال: 

  از طرح هاي يقة ارائه شده در سمت چپ را مي توانيد يك بار مورد استفاده قرار دهيد.
  طرح يقه      نوع يقه                                                       

  آرشال - يقة ايستاده                               الف -1(    )             
  ملواني -يقة برگردان پايه دار                     ب -2(    )             

  شال -پ                                                                     
  گرد -ت                                                                     
  فرنچي -ث                                                                     

                                                                
                                  

  مباني تصوير سازي درس:آزمون 
  از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند: شرح هدف:

 .معناي مفاهيم و اصطالحات هنري مربوط به تصوير سازي را بنويسد -

  سطح دانش از حيطة شناختي حيطة هدف:
  محتواي آموزش در بخش هاي مختلف كتاب درسي ارائه شده است. محتواي آموزشي در كتاب درسي:



  

  جوركردنياز نوع  عيني :سؤال نوع
  ........ :محتواي درس

در جاي خالي مقابل مفاهيم يا اصطالحات (ستون سمت راست)، حرف مربوط به مطلب ستون سمت چپ را كه با آن جور است،  سوال:  

  بنويسيد. هر يك از معاني ارائه شده در سمت چپ را مي توانيد يك بار يا بيش از يك بار مورد استفاده قرار دهيد.
  مفاهيم و اصطالحات                                             معاني                  

  كاغذبري - پيگمنت                                           الف -1(    )                    
  تصويرسازي -ب                                               ژكال -2(    )                    
  جوهر رنگي -قطاعي                                             پ -3(    )                    
  رنگدانه -ترانسپارنت                                       ت -4(    )                    

  تكه چسباني -اكولين                                             ث -5(    )                    
  رنگ هاي شفاف - ج                                                                                    

  
گارش سوال ها، آنها را مجدداً بر طبق فهرست زير بعد از اين كه سوال هاي آزمون طراحي شد، ضرورت دارد به منظور اطمينان از صحت ن 

  بازبيني كرد تا بر روايي، اعتبار، و عملي بودن سوال يا آزمون افزوده شود.   
                                      

  عيني از نوع جوركردنيآزمون  نگارش سوال هايفهرست وارسي 
  خيربلي   شرح مالك  رديف

  موضوع هاي مهم و در ارتباط با هدف هاي آموزشي را در سوال ها قرار داده ايد؟  1
  

    

   اطالعات كامل دربارة چگونگي جور كردن سوال ها و پاسخ ها را به طور روشن در راهنماي سوال   2
  نوشته ايد؟

    

      سوال ها و پاسخ ها ي آنها را به طور خالصه تهيه كرده ايد؟  3
سوال ها و پاسخ ها را طوري نوشته ايد كه ترتيب قرار گرفتن پاسخ ها در مقايسه با ترتيب سوال ها   4

  تصادفي و نامنظم باشد؟
    

      سوال ها و پاسخ هاي مربوط به آنها را متجانس انتخاب كرده ايد؟  5
      ها استنباط كرد؟ سوال ها را طوري نوشته ايد كه پاسخ درست آنها را نتوان از روي ساير سوال  6
     سوال ها و پاسخ ها را عيناً از روي متن كتاب ننوشته ايد؟  7

سوال ها و پاسخ ها را طوري نوشته ايد كه پاسخ هاي درست را نتوان از روي شواهد هدايت كننده پيدا   8
  كرد؟

    

      نوشته ايد؟توضيحات مفصل را در فهرست سوال ها نوشته و در فهرست پاسخ ها مطالب كمتري   9

     سوال ها و پاسخ ها را با حرف مشخص كرده ايد؟  10

     همة سوال ها و پاسخ ها را در يك صفحه قرار داده ايد؟  11

     مالت ناتمام در فهرست سوال ها، خودداري كرده ايد ؟جاز كاربرد   12



  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 


