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 باسمه تعالی 

 مقدمه

روش از  ارزشیابییکی  حوزه  آموزشی   های  تحصیلی  نظام  علمیه  در  کتبی   برگزاری  ، های  امتحانات 

  تجربیات فردیاستفاده از  اساتید محترم با  سوال،    حعدم وجود ضابطه منسجم در طر  به دلیل   کهاست  

مدارس سراسر   نتیجه آن مغایرت نتایج امتحانات   که   ایند نممی   این کار اقدام به    خود   و سالیق شخصی 

 است.کشور با آمار واقعی و رتبه بندی حقیقی 

صف صورت   بهستاد    ازهای استانی، تالشی جدی در واگذاری امور اجرایی  مدیریتاندازی  پس از راه 

امتحانی)به انضمام شیوه   سوال های  آیین نامه طرح و تصحیحآن تدوین    یکی از نتایج  گرفته است که

 . است توسط معاونت آموزشنامه طرح سوال( 

 کلیات  فصل اول: 

 تعاریف  :1ماده

 ................... ارزشیابی آموزشی: 

  به عمل می آید معین   درسی   های از محدوده لی در پایان هر نیمسال تحصی که    است   آزمونی   :کتبی  امتحان

 . بود مالک قبولی یا تجدیدی خواهد    ، نمره آن   و 

جهت تسهیل در    درج گردیده و سوال ها    هر یک از که ذیل    ، ی صحیح ها پاسخ مجموعه    :سوال های   کلید 

 امر تصحیح در اختیار قرار می گیرد. 
استاد حکم دار همان  هر درس توسط    آموزشی   محتوای   از   استاندارد امتحانی    سوال های   تهیه   ح سوال: ا طر 

 ؛ درس 

طبق  امتحانی،    سوال های   از   یک   هر شده  های ارائه  محتوای پاسخ و نمره دهی به  یابی  ارزش   سوال: تصحیح  

 ؛ استاندارد   شرایط   و ضوابط  

برای مدت خاص    ستاد   استادی که طبق ضوابط پس از مصاحبه علمی، از دفتر امور اساتید  :استاد حکم دار

 در یک سطح مجوز تدریس دریافت کند. 

 مدیر یا معاون آموزش مدرسه که مسئولیت برگزاری امتحانات را بر عهده دارد. امتحان:    جلسه مسئول  

 . اوراق امتحانی نظارت داردطرح و تصحیح  براستاد حکم داری است که  استاد ناظر:

 : اهداف2ماده

 ؛ تحصیلی استاندارد سازی ارزشیابی .1
 امتحانی؛   سوال های   استانداردسازی طرح و تصحیح  . 2
 ؛ سوال های   و تصحیح   طراحی در شیوه  سازی  سان یک  . 3
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 ها؛ دهی صحیح به طالب برای مطالعه درس جهت .4

 شرایط استاد طراح و مصحّح  فصل دوم:

 اقدام نماید:   امتحانی   سوال های   نسبت به طرح و تصحیح ند  توا می شرایط ذیل  با    هر درس   استاد  :3ماده

 حکم رسمی تدریس؛ دارا بودن -1
 فعال بودن حکم تدریس در سال جاری؛ -2
 تأیید مدیر مدرسه.  -3
 . استسال تحصیلی در در حکم تدریس  ، تحصیلیتدریس در یک نیمسال  :1تبصره

دار    : 2تبصره  حکم  تحصیلی    دراساتید  امتحانات  میهرسال  تصحیح  و  طرح  به  نسبت  اقدام  توانند  مطالعاتی 

 نمایند؛

 های آموزش طرح سؤال الزامی است.افزایی و کارگاههای دانششرکت اساتید حکم دار در دوره :4ماده

 و کلید سوال  ی حاطر: سومفصل 

 سوال ی حابخش اول: طر

 همان درس انجام می گیرد.  حکم دار  طراحی سوال از یک درس توسط استاد: 5ماده

شورای    :1تبصره سوی  از  مجوز  صدور  صورت  در  تنها  باشد  تدریس  رسمی  حکم  فاقد  استاد  که  صورتی  در 

 طراحی و تصحیح برگه های امتحانی خواهد بود. مجاز به آموزش استان،  

و تص  :2تبصره می  طراحی  قم  علمیه  عالی حوزه  مدرسه سطوح  با  قم  عالی  امتحانی سطوح  حیح سوال های 

 باشد. 

 (. 1/ 2و شماره  1/1های پیوستی شماره سوال های امتحانی هر درس دارای شناسنامه باشد)فرم  :6ماده
در شناسنامه سؤال مشخص شود)به    4تا    1سطح علمی و میزان دشواری هر سؤال، با یکی از اعداد    :7ماده

 نامه طراحی سؤال مراجعه شود(. شیوه

العاده دو نفر از اساتید با هماهنگی مدیر یا  محدوده، به صورت فوقدر صورت مشاهده سؤال خارج از    :تبصره

شوند و پیش از آغاز امتحان، سؤال جایگزین  معاون آموزش، جهت طرح سؤال جدید و جایگزینی آن مشخص 

 شود. به طور رسمی اعالم 

 سوال های امتحانی به تفکیک تستی و تشریحی، به یکی از دو روش ذیل طرح شود:  :8ماده

 ای؛ نمره 2سؤال تشریحی  9ای و  نمره  1سؤال تستی   4 روش اول:

 ای. نمره 5/2سؤال تشریحی  8ای و سؤال تستی نیم نمره 5 روش دوم:

 در هر دو روش، پاسخ به یکی از سوال های تشریحی اختیاری است.  :1 تبصره
نگارش . درس آیین2ای است.  نمره  1سؤال تستی    20پایه اول)حفظ قرآن( شامل:    1. درس قرآن1  :2  تبصره

 ای است. نمره 4ای و یک انشای  نمره 2سؤال تشریحی  6ای،  سؤال تستی نیم نمره 8پایه ششم شامل: 
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 تقسیم یک سؤال به بیش از دو قست مجاز نیست.  :9ماده

 سوال های دو قسمتی با مشخصه »الف «و »ب«  در دو سطر مجزا قرار گیرند.  تبصره:

   استفاده از سوال های سال های قبل مجاز نیست. :10ماده

تا سقف    تبصره: توان حداکثر  از سوال های دو موسم    30در صورت کمبود زمان در طرح سؤال، می  درصد 

 گذشته به قبل استفاده کرد. 

 سوال بخش دوم: کلید 

اختیار استاد مصحح قرار  پس از کارشناسی نهایی به عنوان کلید در    های آنه همراه پاسخب  هاسوال  : 11ماده 

 ( 20تا  18نمونه در صفحات  )گیرد

 انجام می گیرد کارشناسی نهایی توسط گروه علمی تربیتی مدرسه   :1تبصره

 مدرسه انجام می گیرد. شورایدر صورت نبود گروه علمی تربیتی این امر توسط    :2تبصره

 تطبیق پاسخ طلبه دچار ابهام نشوند.کلید باید به گونه ای تنظیم شود که اساتید مصحح در  : 3تبصره

 در اختیار قرار دادن کلید سوال ها به طلبه پس از برگزاری امتحان مجاز نیست. :12ماده

 1فصل چهارم: برگزاری امتحان 

دقیقه و در    90مدت زمان جلسه امتحانی در دروس صرف، نحو، بالغت، منطق، فلسفه، فقه و اصول    :13ماده

 دقیقه است.  60ها سایر درس 

 ای است. دقیقه  90نگارش پایه ششم به دلیل داشتن انشاء، امتحان آیین :1 تبصره

زمان برگزاری جلسه امتحان با صالحدید مسئول جلسه، حداکثر تا یک سوم زمان تعیین شده قابل    : 2  تبصره 

 افزایش است.

معاونت آموزش مدرسه و با حضور مدیر یا  مراحل تایپ، ویرایش، تکثیر و ... برگه امتحانی در مکان    :14ماده

 معاون آموزش مدرسه صورت می گیرد. 

 تأمین امنیت سوال ها بر عهده مدیر مدرسه می باشد.  :15ماده

 مجریان اصلی امتحانات اعم از مدیر، معاون، کاربران و ... اجازه شرکت در امتحانات را ندارند.: 16ماده 

سوال های خارج از محدوده در جلسه امتحان، چنانچه مجموع بارم آن  در صورت آگاهی از وجود    :17ماده

گردد و باید مجددا در اولین فرصت با طرح سوال های جدید برگزار  نمره باشد، امتحان باطل می  3بیش از  

نمره باشد در بارم سوال های دیگر تقسیم می شود. این تعمیم، در جلسه    3شود و اگر مجموع آن کمتر از  

 یا پس از آن به اطالع طالب برسد.  امتحان

 

 

 
 نیز مراجعه شود.   96 – 97سال   آیین نامه آموزشی 15تا   1 موادبه   ،در خصوص برگزاری امتحان -1
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 تصحیح :پنجم فصل 

 است. هر درس  ، متولی برگزاری جلسه تصحیح و دعوت از اساتید معاون آموزش  :18ماده

 .می نماید  و نمره گذاری  را تصحیح درس خود  های امتحانیبرگه ،هر درس  حکم دار تاداس  :19ماده

، تصحیح توسط استادی غیر از استاد درس مربوط انجام خواهد  مدرسه   با هماهنگی مدیر   ، خاص   موارد در    تبصره: 

 شد. 

 ح مجاز نیست نمره طالب را به اطالع ایشان برساند.استاد مصح :20ماده

  50از میان هر  تصادفیبه صورت    موظف است  مدرسه  مدیرو تأیید  استاد ناظر با هماهنگی  یک نفر    :21ماده

   .نماید  می ارزیابی یک برگه را،  تصحیح شده برگه 

،  خواهد شد   تصحیح   مجدداً  ،استادی غیر از مصحح اول  توسط   1های دارای شرایط تجدید نظر برگه  :22ماده

 .استنهایی و مالک عمل  ، نمره استاد دومکه 

تصحیح    به صورت کاملرا  امتحانی  برگه    همه   ، در تصحیح دوم، مصحح باید بدون توجه به تصحیح اول :تبصره

 .کند 

 مجاز نیست.تصحیح برگه امتحانی، بیش از دو بار   :23ماده

یک  چنانچه    تبصره: با صالحدید  سطحکارشناس  بیابد،  اساسی  اشکال  دوم  استاد  مدیر  ، در شیوه تصحیح 

 مالک عمل خواهد بود. کند و نمره استاد سوم  ها را تصحیح می ، استاد سوم برای آخرین بار برگهمدرسه

 . آید یا دوم به شمار می   ابطال شود، تصحیح بعدی تصحیح اول به هر دلیل    یا دوم   چنانچه تصحیح اول   : 24ماده 

مدیر  :25ماده تصمیم    یت چنانچه  کهاستان  تمام  بگیرد  یا  امتحانیبرگه  بعضی  تصحیح    مدارس   های  دوباره 

امتحان  شود، برگزاری  اختالف    ،در صورت صحت  ثبت  ،نمره  3تا  مدرسه  نمره  در    شودمی  همان  و 

 ، نمره جدید نهایی و قابل ثبت خواهد بود. نمره3صورت اختالف بیش از 
 

 خاتمه     

 . استستاد مرجع رفع ابهام معاونت آموزش  ،یا مبهم است در مواردی که این دستورالعمل ساکت .1

تنظیم  النامه طرح سؤ، شیوهبه پیوست .2 شده است که برای رسیدن به طرح    با همکاری اساتید مجرب 

اعمال سلسؤ از  اساتید محترم  یقه، ال استاندارد و جلوگیری  از آغاز طرح سؤ  الزم است  ال آن را  قبل 

 ند. کن مطالعه دقیق 

 یت معاونت محترم آموزش رسید. به رؤ   1396/ ... / ...   در تاریخ تبصره    17ماده و    25با  این دستورالعمل   . 3

 
 ذکر شده است.  96-97آیین نامه آموزشی 19و  18 وادمشرایط تجدید نظر در  - 1
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 النامه طرح سؤشیوه

 

 

  ، با توجه به معیارهای مذکور، الزم استسوال های  از شروع به طرح ساتید محترم بخش طراحی سؤال، پیش  ا

ای است جهت طراحی سؤال که سعی شده با  نامهمتن زیر، شیوهسؤال نمایند.    طراحی  نامه اقدام بهدر این شیوه 

-ارزش ی »وین شود. این نوشتار شامل بخش کلتوجه به استانداردها و با عنایت به فضای دروس حوزوی تد

ترتب  شد، لکن به دلیل  بایست نخست بحث طراحی سؤال ارائه می« است که میطراحی سؤال»   و   «گذاری سؤال 

 پردازیم. گذاری سؤال میگذاری، ابتدا به شرح ارزش بعضی مباحث آن بر بحث ارزش 
 

 سوال های  گذاریارزشبخش اول: 

چن   ارزش  علمی  از جهت  آن  محتوای  اما  است  دشوار  سؤال،  یک  به  پاسخ  بالعکس.  گاهی  گاه  و  ندارد  دانی 

-این دو جهت ارزش   از»علمی« و »دشواری« است که باید  متفاوت    که، هر سؤال دارای دو حیثیتغرض آن

 دهیم:گذاری شود. اینک این دو حیثیت را توضیح می
 

 سطح علمی سؤال  .الف

بندی زیر تعیین گردد. این  هر سؤال، مطلبی علمی از محتوای درسی را در بر دارد که باید سطح آن طبق تقسیم

    :2را در چهار طبقه سامان داده است 1بندی، حوزۀ شناختی تقسیم 

مانند »چه کسی، چه وقت،    دانش:  . 1 کلماتی  دارد.  بازشناسی( مطالب، که جنبه حفظی  )بازخوانی و  یادآوری 

 گیرند. می وار ذکر کنید، تعریف کنید،...« معموالً معلومات این سطح را اندازهکجا، نام ببرید، فهرست 

 
 .حرکتی  -های ذهنی و فکری سر و کار دارند؛ در مقابل حوزه عاطفی و حوزه روانیهایی که با فعالیت. حوزۀ شناختی: جریان 1
، مربوو  بندی علوم انجام یافته است که شش مرحله دارد ؛ لکن مرحله ششم آن که ارزیابی و نقد و بررسی است در عرصه علوم حووزویبندی با توجه به طبقه. این تقسیم2

گوااری ، همان طور کوه ارز به مرحله درس خارج و اجتهاد است. مرحله چهار و پنج آن )تجزیه و ترکیب( نیز در یک شماره آمده است تا نهایتًا چهار طبقه داشته باشیم
 علمی چهار مرحله است.  
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پژوه بتواند مطلب را از شکلی به شکل دیگر درآورده)ترجمه( درک معنی مطالب، به طوری که دانش  فهمیدن:  . 2

 . ها را کشف کندها و تفاوتشباهت  یا آن را تفسیر و تعبیر یا خالصه کند و یا

 . هاها و روش وانین، اصول، اندیشهتوانایی استفاده از امور انتزاعی، قواعد و ق کاربرد: . 3

 تجزیه و ترکیب  .4

 . آن هاجزاء یا عناصر تشکیل دهند توانایی شکستن یک مطلب یا موضوع به تحلیل)تجزیه(: .الف 

 توانایی کنار هم چیدن مطالب و اجزاء برای ایجاد یک الگو یا ساختار نو.  (آفرینندگی یا خالقیت )ترکیب.ب

 دشواری سؤال ب. 

دشوارترین سؤال،   گذاری سؤال از جهت دشواری باید با توجه به همۀ مطالب کتاب صورت گیرد. ارزش ارزش  

داشت که ارزش دشواری سؤال،  البته باید توجه    باشد.می ترین سؤال، یک  و به ترتیب سه، دو و آساناست    چهار

 : تر مشخص خواهد شدوردگیری، دقیقپس از یک آزمون و بازخ

 .بدهند  صحیح  پاسخ  آن  بتوانند به  آموزان  دانش  درصد  25 تا  که  گردد می   محسوب  دشوار  سوالی  -

 . بدهند  صحیح  پاسخ  آن  به  بتوانند  آموزان  دانش  درصد  50 تا  25 از  که  گردد می   محسوب  باال  متوسط  سوالی  -

 .صحیح بدهند  پاسخ  آن  به  بتوانند  آموزان  دانش  درصد  70تا   50از   که  گردد می   محسوب  پایین  متوسط  سوالی  -

 . بدهند  صحیح  پاسخ  آن  به  بتوانند  آموزان  دانش  درصد  75 از  بیش  که  گردد می   محسوب  آسان  سوالی  -

و بیشتر برای وحدت رویه در طرح    نخواهد بودچندان واقعی و دقیق  کنند،  آنچه اساتید در این قسمت تعیین می

 گیرد.سؤال به عنوان یک مالک واحد صورت می
  

 سوال های  طراحی:دوم بخش

 شرایط عمومی سؤال  -الف

به  سوال های  که  شودبا طراحی جدول مشخصات یک درس، دقت    .1 به طور مستقیم    ، های آموزشیهدف، 

سؤال شوند.  حتی  یامتحان  یهامربوط  باید  مهمرا  مطالب  از  بر    یآموزش  ی محتوا  تر  المقدور  که  کرد  طرح 

  .آنها تأکید شده است ییادگیر 

  ی امتحان  یهاگونه باشد. متن سؤالنباید معما  گیر کردن آزمون شونده نیست؛ لذا سؤالهدف از امتحان، غافل .2

   .ساده و روشن و دور از ابهام نوشته شود یبا بیان
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وایی آزمون باالتر خواهد بود؛ یعنی هرچه در سؤال از کلی گویی پرهیز شود  تر باشند، رَعینیسوال ها   هرچه .3

داند  دهی تکلیف خود را بهتر میود، هم وی در پاسخن مطالبه ش و به طور مشخص، از آزمون شونده مواردی معیّ

 تر خواهد بود. دهی آن روشنوضعیت پاسخ و نمرهو هم هنگام تصحیح، 

باألدلّ  مثال: الظالمین فی ظلمهم حرامٌ  ف»معونۀ  معونتهم  وأمّا  األربعۀ  األخبار   یۀ  کثیر من  فظاهر  المحّرمات    غیر 

 حرمتها أیضاً ولکن المشهور عدم الحرمۀ واألقوی التحریم مع عدّ هذا الشخص من األعوان«.   

 سؤال ضعیف: عبارت فوق را شرح دهید. 

 له »کمک به ظالم در غیر محرمات« مستند به اخبار حرمت است؟ چرا؟  ئسؤال بهینه: آیا نظر مصنف در مس

با کلمات منفی، با خط  سوال ها    بنویسید. در صورت ضرورت طرحها را به صورت جمالت مثبت  متن سؤال .4

 کشیدن زیر کلمات منفی، آنها را برجسته کنید.   

گونه عبارات، مشکل است و  در طرح سؤال، از به کار بردن کلمات منفی در منفی پرهیز شود؛ زیرا فهم این  .5

 اند.غالباً گیج کننده

 . شودالئم رایج به کار رفته در کتاب استفاده  در متن سؤال، از اصطالحات و مفاهیم و ع .6

ای ننویسید؛ مخصوصاً در طرح سؤال  کتاب و به صورت کلیشه   یهاها و سؤالعیناً مانند عبارت  ها راسؤال .7

بتواند دانش خود را  باید  فرد    .کلمه به کلمه از روی متن درس نوشته شود  ،در سطوح باالی شناختی، نباید سؤال

 گیرد.  جدید به کاردر موقعیت 

فیش .8 در  طراسؤاالت  مخصوص  شود. های  ثبت  سؤال  فیش  حی  دراین  های   ها  تستی    سوال  و  تشریحی 

ها آدرس سؤال را آن گونه که خواسته شده، به طور دقیق ثبت  متفاوت است. اساتید باید در سربرگ این فیش

ی متنی بود،  . چنانچه سؤال تشریحکنند؛ ارزش علمی و دشواری سؤال نیز در سمت چپ باالی فیش ثبت شود

ها به طور کامل، دقیق و دور  گاه پاسخ. پاسخآید و آنشود، سپس صورت سؤال میمینخست متن منتخب ثبت  

تنه   از  تستی پس  در سؤال  ماند.  متن خالی خواهد  قسمت  بود،  متن  بدون  تشریحی،  اگر سؤال  باشد.  ابهام  از 

 . شودآیند و در انتها، پاسخ تست مشخص میکدیگر میها به طور عمودی در پی یسؤال، گزینه

 باشد.  شده نوشته  خوانا خط  با یا شده تایپبه صورت   سواالت . 9

 دستوری صحیح باشد.  نگارش  دارای . 10

 باشد.  ناسبتعیین شده، مت  زمان  باسوال ها  تعداد .11

 گرفته شود. در نظر   کافی ارائه شود و یا حتی االمکان جایپاسخنامه ، سوال های به  پاسخبرای  .12
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  .باشد  سوال  آن  درست پاسخ با متناسب سوال هر  نمره .13

 . نباشد  ترطوالنی آن پاسخ از  مساله یا سوال صورت  است  بهتر .14

سوال    سایر مثل  سوال این تا گمان نشود که   شود انتخاب متفاوت سوال ها    طراحی در  شده  استفاده  افعال .15

 . شود غافل است شده داده سوال  متن در که احتمالی اطالعات از  و استها 

  از  یکی به نتواند  آموز دانش اگر که شوند  طراحی ای گونه به  باید است   قسمت چند  دارای که سواالتی .16

 . نگردد محرومها قسمت بقیه به  دادن  پاسخ از دهد  پاسخها قسمت

 : شود تنظیم زیر موارد از  ترکیبی به توجه باسوال ها  ترتیب  االمکان حتی .17

 ؛سوالها انواع بندی گروه •

 ؛دشوار به آسان •

 ؛درسی کتاب فصلهای در شده عنوان مفاهیم ترتیب به •

 های مختلف یادگیری باشد.در حیطه •

  آزمون  یک  مختلفهای سوال  دادن  قرار ترتیب .18

 غلط  – صحیح سوالهای •

 ای گزینه چند های سوال •

 پاسخ کوتاههای سوال •

 تشریحی سوالهای •

 تشریحی  سوال های شرایط اختصاصی -ب 

اندازهت  سوال های  . 1 برای  بیشتر  بر شریحی  کار میآگیری  به  یادگیری  از طرح  رود.یندهای پیچیده  این رو،   از 

تشریحی، از کلماتی همچون »چرا، چگونه، به چه   سوال های  ( پرهیز شود. در1)سطح علمیدانشی  سوال های

این کلمات هدف کنید.  استفاده   »... نمایید،  بیان کنید، توصیف  کنید، مقایسه کنید،  های  دلیل، شرح دهید، تفسیر 

 سنجند. سطح باال را می 

به کار بردن واژه  .های چند پهلو و گمراه کننده اجتناب کنید از طرح پرسش .2 ثل »مقایسه  ایی مهمثالً هنگام 

ها، شکل،  ها، تفاوتگویی مشخص شود؛ یعنی معلوم شود که این مقایسه باید از جهت شباهتکنید« مالک پاسخ

 ساخت یا ... صورت گیرد. 

 گویی به آن اختالفی نباشد.ن، در پاسخاای باشد که بین متخصصبه گونه  لسؤا .3

شود( در متن سؤال آورده شود و  نمره داده می  آنهاضروری )که به ازای پاسخ به  در صورت امکان، مطالب   .4

 .  جدید که در متن سؤال نیامده است در پرانتز درج نگردد. پرانتز نقش توضیحی دارد نه مطالبۀ مطلبی
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 : مثال

 سؤال ضعیف: قطع طریقی و موضوعی را تعریف کنید)همراه با مثال(. 

 برای هر یک مثالی بزنید. سؤال بهینه: قطع طریقی و موضوعی را تعریف کرده،  

 بندهای مختلف یک سؤال چند قسمتی، با حروف الفبا مشخص شوند.  .5

 تستی  سوال های شرایط اختصاصی -ج

دو قسمتی دارد، معموالً    له یا یک مطلب را قرار ندهید؛ زیرا تستی که پاسخئدر یک سؤال، بیش از یک مس .1

 شود: هایش بدین صورت چیده میگزینه

د.     صحیح      ـ  ج. غلط    غلط   ـ ب. صحیح    صحیح   ـ  الف. صحیح 

 غلط.   ـ  غلط

ای دریافت  شونده نیمی از پاسخ را بیابد و یکی از دو گزینۀ »ب« یا »ج« را انتخاب کند، نمره  حال اگر آزمون

 نخواهد کرد. در این صورت ارزیابی صحیحی انجام نشده است. 

 سؤال بیاورید.   ها را در تنۀهای تکراری گزینهها خودداری کنید و قسمتاز تکرار مطالب در گزینه .2

 مثال: 

 سؤال ضعیف: کدام گزینه صحیح است؟ 

 الۀ«.الف. الیکره الکالم للمأموم و إلمام بعد قول المؤذن»قد قامت الص

 ب. یکره الکالم للمأموم و إلمام بعد قول المؤذن»قد قامت الصالۀ«.

 ج. یکره الکالم للمأموم و إلمام قبل قول المؤذن»قد قامت الصالۀ«.

 د. الیکره الکالم للمأموم و إلمام قبل قول المؤذن»قد قامت الصالۀ«.

 المؤذن »قد قامت الصالۀ«. الکالم لإلمام و المأموم ..... قول سؤال بهینه: 

 الف. الیکره بعد

 ب. یکره بعد 

 ج. یکره قبل

   د. الیکره قبل

 ها را مختصر و کوتاه بنویسید. تا آنجا که ممکن است پاسخ .3

 .2بند سوال ها   ه شوند؛ همچون نمونهبه صورت عمودی در پی یکدیگر نوشتسوال ها  گزینه .4
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شونده برای فهم سؤال نیازمند  ای که آزمونتنۀ سؤال بنویسید؛ به گونهمطالب اصلی سؤال را به طور کامل در   .5

 ها نباشد. رجوع به گزینه

  در قسمت آخر جمله قرار دهید. در  جای خالی راتالش کنید که  هایی که تنۀ آنها جملۀ ناتمام است، در سؤال .6

 شود. ها، از هدف سؤال به خوبی آگاه می شود و پیش از پرداختن به گزینه این صورت آزمون شونده سردر گم نمی 

 رعایت نشده است؛ لذا این سؤال همچنان سؤال ضعیفی است.  2بند هاین نکته، در سؤال بهین

 های یک سؤال باید متجانس بوده، به موضوع واحدی مربوط باشند. گزینه ههم .7

 سؤال را طوری بنویسید که تنها یک گزینه، پاسخ صحیح باشد. .8

گونههای  گزینه  .9 به  را  آزمون انحرافی  توجه  که  بنویسید  بیای  خود  شوندگان  به  را  سؤال  موضوع  از  اطالع 

 ها باید ظاهری منطقی داشته باشند و در یک بررسی سطحی درست جلوه کنند. جلب کنند. این گزینه

 سؤال باشند. های سؤال را طوری بنویسید که از نظر دستوری و جمله بندی به شکل درست، مکمل متن گزینه . 10

 ها هم منفی هستند)یعنی منفی در منفی( خودداری کنید. ی که در آنها متن سؤال، منفی و گزینه سوال های   از نوشتن    . 11

 ای دیگر تأثیر نداشته باشند. ای باشند که به هیچ وجه در نفی یا اثبات گزینهها باید به گونهگزینه .12

را هم حتی .13 با گزیناالمکان طول گزینه درست  کنید  هطراز  در موارد غیر ممکن، سعی  دهید.  قرار  دیگر  های 

 ا بنویسید. ه تر از آنها و گاه کوتاهتر از سایر گزینهگاهی گزینۀ درست را بلند

های انحرافی به طور تصادفی )بدون حاکم بودن نوعی نظم و ترتیب( و  محل گزینۀ درست را در بین گزینه .14

 مختلف انتخاب کنید.  

 هایی همچون »هیچ کدام، الف و ب، هر سه مورد و ...« بپرهیزید.  ینهاز به کار بردن گز  .15

 .شونده را بسنجندطرح نشوند که فقط محفوظات آزمون ایبه گونهها سؤال .16

-هنگام استفاده از کلماتِ بدون استثناء، نظیر »هرگز، هیچ کدام، همیشه« احتیاط کنید. این کلمات که معرف .17

تثناء معموالً اظهارات را  شوند؛ زیرا پذیرش بدون اسدر اظهارات نادرست یافت میهای خاص نام دارند، اغلب  

هایی  شوندگان خبره و نه به افراد ناآگاه، سر نخای به آزمونهای چند گزینهآزمونکند. این کلمات در  غلط می

هممی که  دهند.  عموماً«  معموالً،  گاهی،  »اغلب،  مانند  کلماتی  بردن  کار  به  از  اظهاراتِچنین  اغلب  درست    در 

 های درست و نادرست توزیع کنید.   شوند، بپرهیزید یا حداقل آنها را در پاسخیافت می
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 چکیدهسوم:   بخش

 در طراحی برگه امتحانی باید شرایط زیر رعایت شود:

 سؤال متوقف بر فهم سؤال دیگر نباشد.  یکفهم  .1

گزینش شود    هاییبرای آزمون سؤال  رو ؛ از اینمطلوب، کارآمد بودن آن است  ی ارزشیاب  یهایاز ویژگ  ییک .2

 های استطرادی چندان مطلوب نیست.  ترند. سؤال آوردن از بحثتر و مهمکه کاربردی

 نشده باشد. ، به پاسخ سؤالی دیگر، اشاره هاتوجه شود که در هیچ یک از سؤال .3

یک بخش    باید در محدوده تعیین شده کتاب، به طور مناسب توزیع شود و از تجمع چند سؤال در  ها سؤال .4

 باید با درجه دشواری و علمی متفاوت باشد.   هاپرهیز شود؛ همچنین سؤال

های صحیح،  تستی، هیچ گونه نظم و ترتیبی حاکم نباشد )جای گزینه  سوال های  در صحیح    گزینهچینش  در   .5

 باشد(.  گوناگون

 تشریحی تفکیک شود(.  هایتستی از سؤال های بندی کنید)مثالً سؤالا هم دستهشکل را ب های همسؤال .6

سؤال .7 داخل  در  امکان،  صورت  همدر  سؤالهای  دستهشکل،  هم  با  را  مضمون  یک  به  مربوط  بندی  های 

 کنید)البته ترتیب سؤال از ساده به دشوار مقدم بر این شرط است(.

سؤال   ش پی .8 طرح  آغاز  آزمون   ،از  اساتید   هدف  آزمون    برای  نوع  آن،  به  توجه  با  تا  شود  از  مشخص  اعم 

زینشی خاص  پیشرفت تحصیلی، گ ی، مسابقات علمی، ارزشیابی سطوح علمی،تحانات نیمه یا پایان سال، ارتقایام

 .  طراحی گرددمتناسب با آن  ها و ...  تعیین و سؤال

 ارائه شود.   اظ شده، مطابق آن سؤالسطح متوسط ماده امتحانی لح در طراحی آزمون باید  .9

شونده را از جهت زمانی در فشار قرار ندهید تا وی با آزادی کامل و  نیستند، آزمون هایی که مسابقهدر آزمون . 10

به »سرعت در پاسخ دادن« اهمیت   امتحان، نباید  ی. در اجراهای علمی خود را بروز دهددور از اضطرار، توانایی

   .داد چندانی

 اطالعات سربرگ آزمون)نام درس، محدوده آزمون، مدت  آزمون و ...( با دقت و بدون خطا ثبت شود.   .11
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 دشواری  سطح علمی  ال چهار گزینه ایسؤشناسنامه 

 1 1   صفحه:  نام کتاب:   پایه:
 2 2  سطر:  ناشر:  درس: 
 3 3  تکرار متن:   سال نشر:  بخش:

 4 4 
 ال: سؤ 

 
 
 
 
 
 
 

 : الف گزینه 
 

 : بگزینه 
 

 : ج گزینه
 

 : د گزینه
 
 

 د ج ب  الف گزینه صحیح: 

 دشواری  سطح علمی  ال تشریحی سؤشناسنامه  

 2/1فرم پیوستی  1/1فرم پیوستی 
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 1 1   صفحه:  نام کتاب:   پایه:
 2 2  سطر:  ناشر:  درس: 
 3 3  تکرار متن:   سال نشر:  بخش:

 4 4 
 متن: 

 
 
 
 
 

 ال: سؤ 
 
 
 
 
 

 جواب:
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