
 نحوه طراحی سوال بر اساس جدول بودجه بندي
هاي کتاب در ارتباط است به عنوان مثال هاي این جدول با تعداد فصلیف و ستون که تعداد ستونبا تعدادي ردجدول بودجه بندي دو بعدي است 

سوالی طراحی کنیم، این جدول  30یک آزمون باشد صفحه می 50فصل اول کتاب علوم تجربی پایه هفتم که تعداد صفحات ان  6اگر قرار است از 
ردیف متغیر باشد تعداد صفحات هر فصل به  6تا  1تواند بین هاي جدول نیر میداد ردیفسطح حیطه شناختی) خواهد داشت تع 6ستون ( 6نیز 

باشد. ابتدا با یک تناسب ساده درصد صفحاتی را که ص می 8=6ص ، فصل 10=5ص فصل  10=4ص، فصل 12=3ص، فصل  4=1این شرح (فصل 
) در مرحله بعد به 4*100تقسیم ( 50= %8ي فصل اول کتاب برابر است با کنیم مثالً این درصد براهر فصل به خود اختصاص داده را محاسبه می

پردازیم مالك تعیین درصد براي هر ردیف جدول روش آموزش است اگر روش تدریس در هاي سوال در ردیف جدول میي درصد هدفمحاسبه
هاي فکري ي ارائه مطالب با تاکید بر تواناییو اگر شیوهها بوده سواالت آزمون در سطح دانش کالس شامل روخوانی متن کتاب و سپس حل تمرین

درصد   90که  ایمآموزان به صورت فعال بوده باید از طبقه درك و فهم هم سوال طراحی شود در اینجا روش تدریس را طوري در نظر گرفتهدانش
هر فصل، بر اساس درصد اختصاص یافته به طریق زیر درصد از سطح درك و فهم طراحی شوند براي تعیین سواالت  10سواالت از سطح دانش و 

 کنیم. عمل می
 درصد فصل مورد نظر * تعداد سواالت آزمون = تعداد سوالهاي هر فصل 

 گیریم با گرد کردن دو در نظر می
خواهیم یم به عنوان مثال میپردازدر این مرحله با تعیین تعداد سواالتی که باید براي هر فصل از سطح دانش و سطح درك و فهم طرح کنیم می

سوالی که باید از فصل سوم طراحی شود چه تعداد آن باید در سطح دانش و چه تعداد آن باید در سطح درك و فهم باشد این  7بدانیم که از تعداد 
 دهیم. براي سطح درك و فهم به صورت زیر انجام می 10براي سطح دانش و درصد  90کارا با توجه به درصد 

 راین فرمول: بناب
 = سواالت سطح دانش  %90*7تعداد کل سواالت فصل        %90*7= 3/6گیریم در نظر می 6با گرد کردن 
 سواالت سطح درك و فهم  %10*7تعداد کل سواالت فصل       %10*7=7/0گیریم در نظر می 1با گرد کردن 

 شود. تر گرد میاري باشد؛ هم به  عدد باالتر و هم به عدد پایینتذکر: در صورتی که عدد به دست آمده در این مرحله ؛ اعداد اعش
 

 شودبا اتمام محاسبات؛ جدول به صورت زیر تکمیل می
 محتوا        

 هدف
فصل دوم  %8اول فصل 

12% 
فصل سوم 

24% 
فصل چهارم 

20% 
فصل پنجم 

20% 
فصل ششم 

16% 
 جمع
100 

 24 4 5 6-7 6 3-4 1-2 %90دانش 
 6 1 1 0-1 1 0-1 0-1 %10درك و فهم 

 30 5 6 6 7 4 2 تعداد سوال 
 15 نمره  3 نمره  3 نمره  5/3 نمره  5/3 نمره  5/1 نمره  5/0 بارم بندي 

 آموزان تا سطح کاربرد از طبقات حیطه شناختی ارتقاء پیدا نموده اند، الزم اي بوده است که دانشاگر روش تدریس در کالس درس به گونه
 یف جدول باال، بعد از درك و فهم به سطح  کاربرد هم درصدي اختصاص پیدا کند و از این سطح هم سوال طراحی شود. است در رد
-نمره 15نمره اي یا  20هاي تواند تغییر نماید و در مجموع براي آزمونها به صورت فرضی در نظر گرفته شده و میوق بارم بندي فصلدر جدول ف

 اي تنظیم شود. 



 


