
 آزمون  مناسب 
 
 

شود که عبارتنداز : هاي ظاهري و ادبی در نظر گرفته میهاي فنی و مالكدر یک آزمون مناسب مالك  
هاي فنی: مالك  

ها از آسان به مشکل طراحی شده است. پرسش -1  
نماید. یک هدف آموزشی را اندازه گیري می هر پرسش تنها -2  
دهد. تر را پوشش میهاي اصلی درس و سپس اهداف جزئیآزمون ابتدا هدف -3  
هاي دیگر نیست. متن پرسش و یا پاسخ آن راهنماي پاسخگویی به پرسش -4  
به کار رفته » پاسخ و تشریحی اي ، صحیح ، غلط، جور کردنی، جاي خالی، کوتاهچند گزینه«ها در آزمون انواع پرسش -5

 است.
بارم هر سوال با جواب مورد نظر مطابقت دارد.  -6  

براي طراحی سواالت از سطوح مختلف حیطه شناختی استفاده شده (دانش، درك و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و 
 ارزشیابی) 

هاي ظاهري و ادبی : مالك  
آموز و دبیر، نام منطقه ، تاریخ و مدت زمان امتحان وجود دارد. ی دانشدر سربرگ آزمون نام و نام خانوادگ -1  
گویی به سواالت در نظر گرفته شده است. فضاي کافی براي پاسخ -2  
سواالت خوانا است.  -3  
بارم هر سوال در گوشه سمت چپ برگه در یک ستون مشخص شده است.  -4  
نیست.  متن سواالت داراي اشکاالت امالیی و دستوري -5  
ها و رسم الخط صحیح استفاده شده است. ها، نقطه گذارياز نشانه -6  
جمالت کوتاه و روان هستند. -7  
در پایان جمالت امید بخش و نام طراح سواالت قید شده است.  -8  

هاي پایانی شامل: پاسخنامه و درسی که سوال از آن طرح شده و ریز بارم : کلید سواالت آزمون 1نکته  
ها انجام شود.  ها منتقل شود ، رند کردن نمرات در لیست: نمرات اخذ شده دانش آموزان در ورقه عیناً به لیست 2هنکت  

در طراحی سواالت کتبی از کتاب (ارزشیابی پایانی) 
 موارد مشخص شده رعایت گردد

حفظ متن عربی آیات و احادیث الزامی نبوده و نباید در  -1
 آموزان خواسته شود. امتحان و پرسش از دانش

مالك در ترجمه آیات و احادیث مفهوم آن است و نوشتن  -2
 عین ترجمه ضروري نیست. 

حفظ و ذکر نام معصومان علیه السالم در پرسش از  -3
 احادیث نباید مورد سوال قرار گیرد. 

-چنین نیایشپیشنهاد و هم» بدانیمبیشتر«هاي بخش -4
ها آمده نباید در از پایان درس که بعد» الهی«هایی با عنوان 

 ارزشیابی مستمر و پایانی مورد سوال قرار گیرند. 
 


