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را خودتـان  كشـور احتياجاتوآييدبيرونوابستگياينازكهكنيدكوشش عزيزان شما
 اجانـب  بـه  اتكـاي  از و نباشـيد  غافل خودتان ايماني انساني نيروي از سازيد، برآورده
  . بپرهيزيد



  

   مقدمه
  

  ارزشيابي پيشرفت تحصيليبارم 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)

نوع درس ممكن است از گيرد و متناسب با  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 

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

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

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

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

  



  

  ارزشيابي تراكمي(پاياني)

هاي يادگيرندگان در پايان هر دوره (نوبت) يا موضوع مستقل آموزشي اعم از  شيابي تراكمي آموختهبا ارز

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

  سنجد. يكديگر و برنامه درسي را مي

  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

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

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

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

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

  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

ارزشيابي (داوري و بندي به دانش ، فهميدن (درك و فهم)، كاربستن، تحليل، تركيب و در نهايت  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  بدني را در اين حوزه مي هاي بنابراين تمامي يادگيري وابسته به اعمال و مهارت

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

بندي هر طبقه مكمل طبقه قبلي و زيربناي طبقه  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   2-با زمان در نظر گرفته شده تناسب منطقي داشته باشد. -ا(پيچيدگي و تنوع سوال - 2

  گرفته شود)شاگردان در نظر 

  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

  اي و كاردانش ارايه شده است الگوبرداري شود.  فني وحرفه

  است ريز نمرات مربوط به هر سوال تعيين شود.  شود الزم 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. 

ها مورد توجه و دقت  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  وس كارگاهي ، آزمايشگاهي عالوه بر حيطهدر طراحي آزمون در -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

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

  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.

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



  

هاي مطالعه آزاد ، فكركنيد، تحقيق كنيد و .....، ضمائم ، جداول ونمودارها  انويس ها ، بخشاز پ -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  اسخ نامه دروس عملي و حسب موضوع درسي ، نمرهدر پ -21

  هاي نتيجه نهايي، مشخص شود.  ويژگي

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

بود. الزم به ذكر است در برخي از دروس كه دهي خواهد  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

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

  خواهد بود. 

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

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

  شود) . ساليانه اين قبيل دروس همانند دروس داخلي محاسبه و دركارنامه آنها ثبت مي

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

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

  كامل داشته باشد.  هاي سه گانه يادگيري اشراف 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 طراح سوال بايد در طرح سوال - 5

اي و  هاي فني و حرفه ها و ساير مراكز آموزش مجري رشته ست هنرآموزان و مسئولين هنرستاناميد ا

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

ي رسانند. عزيزان عالقمند هاي خود ما را در بهبود و اصالح مجموعه فوق يار اجرا نمايند و با راهنمايي

يا www.tvoccd.medu.irميتوانند نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را از طريق سايت دفتر به نشاني 

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

صندوق پستي  - 1584743517ريزي آموزشي كد پستي  سازمان پژوهش و برنامه 181زند پالك 

  ارسال نمايند.  4874/15875
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