
نوینکالسیکارگاه آموزشی سنجش

آقای دکترنادعلی پور: مدرس

پژوهشگر برتر تعلیم وتربیت کشور



.استدشواریکاراحسننحوبهکردنتدریس

شرکتباپیچیدهمحیطیککالس
.استمتفاوتبسیارکنندگان،اهداف،انتظارات،فشارهاوامکانات

حداقل)کالستربیتوتعلیمهایجنبهکردنسادهبرایتالش
دانشیادگیریبارابطهدرامیدواراستمعلمکهبرآنچهباتمرکز)

ها،مفیدآنافتادناتفاقبهکمکبرایوراهبردهاییبیفتداتفاقآموز
.است

تعیینمؤلفهاست،شایدکنندهتعیینمؤلفهیکسنجشمدرن،درکالس
.راهبردهاباشدکننده



یادگیریهایبندیطبقه

نشئتآموزاندانشمعلم برایاهدافازمدرندر کالسسنجش
تاشوندبندیطبقهمفیدیهایروشبهمیتواننداهدافاین.میگیرد
.کنندهدایتآزمودنراهبردهایدروهمدرتدریسراهمهاانتخاب

بلومبندیطبقه

دانشبرایکهیادگیرییا سطوحانواعدرموردمعلمان،وقتیبیشتر
ایشدهپذیرفتهخوبیبهمیکنند،نظریهدارند،فکردرنظرآموزانشان

تعریف(بندی طبقهیک)هاطبقهیاسطوحرابراساسدانشکه
.میگیرندکارمیکند،به

بلومبنجامینتربیتوتعلیمپژوهشگرتوسطکالسیکنظریهاین.
رادریادگیریشناختیمتفاوتمرحلهششکهوهمکارانش
؛بلوم،هستینگز1956بلوم،)استشدهتهیهپیشنهادمیکنند

(1971ومادوس،



یاعمیق)باالترینتا ترینپایینترتیببهبلومشناختیهایدامنه
:استزیرشرحبهادراک(ترین

ها،حقایقکلمهسپاریخاطر؛بهاطالعاتسادهیادآوریشامل:دانش .1
.استومفاهیم

درحالچیزیچهاینکه؛دانستنواقعیدرکسطحترینپایین:فهم .2
.استانتقال

قبالآموزدانشکهایمسئلهحلبرایکلیدانشاستفاده:کاربرد .3
.استندیده

طوریهابهبخشبهوگویاگفتاندیشهیکشکستن:تحلیلوتجزیه .4
.شودروشنهابخشبینارتباطکه

ساختهایاندیشهیاالگوکهطوریبهاجزاقراردادنکنارهم:ترکیب .5
.استنبودهمشاهدهقابلروشنیبهقبالکهشود

کردنارزیابی؛قضاوتمعیارهایبرخیازاستفاده:ارزشیابی .6
.حوزهیکدرونهاییاروشها،مواداندیشهارزشدربارۂ



.سطح مناسب ادراک، به طبیعت تدریس بستگی دارد

.استهدف(دانش یافهم)درمرحله اشنایی معموال یک سطح پایینی ازیادگیری

تجزیه و تحلیل یا )کالس یا دروس پیشرفته،سطوح باالبرای 
.موردانتظار است(باالتر

طبقه بندی بازنگری شده بلوم

مرحله پژوهشگران،نظریه پردازان ومتخصصان تعلیم و تربیت در این شش
،نام آن ها ترتیب مراحلاین نگرانی ها به .طبقه بندی بلوم ابهاماتی می دیدند

.متمرکز بودوتعریف کردن سطوح به روش های قابل مشاهده

نسخه جدیدی ازچهارچوب (2001)در ابتدای این قرن آندرسون وکراسول
.بلوم را ارائه کردند

جا به مرحله تولید فراورده،ترکیب،دراین)آن هاترتیب راکمی تغییر دادن
نوان ،مراحل رابه ع(عنوان باالترین سطح یادگیری در نظر گرفته میشود

،و (اسماستفاده ازفعل به جای)انواعی از فرایند های شناختی تعریف کردند
السی مثال های بسیاری از اینکه چطور آن فرایندها در واقعیت در رفتار ک

.قابل مشاهده به وقوع می پیوندند،ارائه دادند



نسخه جدید طبقه بندی بلوم

شخیص کردن دانش مرتبط از حافظه بلندمدت ؛که با تبازیابی : یاد آوردنبه .1
.وبازخوانی اطالعات نشان داده میشود

ه با ساختن مفهوم ازطریق تفسیر،طبقه بندی و خالصه کردن؛ک:فهمیدن .2
.توضیح دادن،مقایسه کردن یا درتقابل قرار دادن ،نشان داده میشود

.دادن یک رویه؛که با اجرا کردن نشان داده میشودانجام : کار بردنبه .3

ا اشاره خردکردن اندیشه ها یا محتوا به بخش ها یا اجزا؛که ب:و تحلیلتجزیه .4
داده کردن براینکه بخش هاچگونه باهم یابا کل ساختار در ارتباط اند،نشان

.میشود

ۂ ارزش قضاوت کردن؛ که بانقدکردن یاتحقیق کردن دربار:کردنرزشیابی .5
.محتوا یا اندیشه هانشان داده میشود

ل کنارهم قراردادن عناصر درکنارهم برای شکل دادن به یک ک:کردنخلق .6
معنادار؛ که این با برنامه ریزی کردن یا سازمان دادن اجزا دریک الگو 

.یامحصول جدید نشان داده میشود



.شداضافهدانشانواعبینشدنقائلباتمایزدومیبعد

:میکندتعریفرادانشنوعچهارکراسولوآندرسونمدل

.داردوجودیااستدرستچیزیچهاینکهدانش:واقعی .1

ومجرداتهااندیشهدانش:مفهومی .2

.کاریانجامچگونگیدانش:ایرویه .3

.شخصخوددانشدربارۂدانش:فراشناختی .4



دانش

فهم

کاربرد

تجزیه و تحلیل

ترکیب

ارزشیابی

طبقه بندی بلوم

طبقه بندی بازنگری شده بلوم



اهدافعنوانبههاارزش

هایدارد،روشوجوددانشبندیطبقهبرایهاییروشکههمانطور
وجودوعاطفینگرشییادگیریبندیطبقهبراینیزمفیدی
هاکهنظامبندیطبقهمجموعهازبخشیبلومبندیدرحقیقت،طبقه.دارد
.شد،بودمیشاملرا«عاطفیدامنه»برایبندیطبقه

یادگیریبرایسطوحازمجموعهاینومیزیاکراسول،بلومبعد،چندسال
ارزشبرخیازحمایتیانهادننگرش،ارجتغییربامرتبطکهاهدافی
:کردندپیشنهادهاست

معینهاییاندیشهازوجودآگاهی:کردندریافت .1

شدنکاریانجاممتعهدبه:دادنپاسخ .2

اندیشهکردنمساعدتیاکردنپشتیبانی:شدنقائلارزش .3

.اندداشتهقبالآنچهباعقیدهکردنمرتبط:دادنسازمان .4

.استعقیدهیکطبقکردنرفتار:پذیریشخصیت .5



بندیطبقههاینظامدیگر

هایمیشوند،مهارتآمادهکاربرایکهترقدیمیآموزاندانشبرای
توسطزیرهایروشبهشغلیرفتاریاحرفهیکیادگیریبرایالزم
:استشدهشکسته(1970)دیو

دیگرانعملکردنکپی:تقلید .1

حافظهازعملساختندوباره:کاریدست .2

کمکبدونطورمرتببهاجرا کردن:دقت .3

استانداردغیرهدفبهرسیدنبرایتخصصبردنبه کار:تولید .4

فکروبدونخودکارطوربههامهارتبردنکاربه:خوگیری .5



:حرکتیمهارترشدمراحلبرایرویکرددو

بدنفیزیکیکنترلکلیهایمهارتبرای:(1966)سیمسونرویکرد .1
جوانآموزاندانشبرای

توسطکهبدنیحرکتمهارتازنوعیبرای(1972):هارورویکرد .2
ها،هنرپیشهژیمناستمانندمیدهندانجامموزونحرکاتکهکسانی

.میشوداستفادههاوسخنرانان



:سیسمونبندیطبقهمراحل

بودنآگاه:ادراک .1

بودنآماده:هماهنگی .2

کردنتالش:شدههدایتپاسخ .3

ایپایهتبحر:مکانیسم .4

تخصصیتبحر:آشکارپیچیدهپاسخ .5

انطباققابلتبحر:انطباق .6

خالقتبحر:دهیسازمان .7



ترتیبییکولزوماهاستازطبقهمجموعهیکهاروبندیطبقه
:نیستاز مراحل

ارادیغیرالعملعکس:بازتابیحرکت *

پایهسادهحرکت:اساسیپایهحرکت *

ایپایهپاسخ:ادراکیهایفعالیت *

برازندگی:فیزیکیهایتوانایی *

پیچیدهاعمال:مهارتیحرکات *

معنابیانگرفعالیت:شدههدایتارتباط *



برایهاییروشیادگیریشاملمعلمانبرایاستانداردآموزیکار
آنابرازهایوروشآموزانشاندانشهایبازدهازانتظارشناخت
.میباشدگیریاندازهوقابلمشاهدهقابلطریقبههابازده

درسطرحچون)میشوندخواندهاموزشیاهدافمعموالهابازدهاین
،(میدهندرا شکلآموزشیهایوانتخابمعلمانهای

واندازهمشاهدهمیتوانندنتیجهدر)میشوندنوشتهرفتاریشکلبه
(شوندگرفته

نخواهدمفیدخیلییک هدفاحتماالنباشدسنجشقابلهدفیکاگر
.بود



میکاربهوانتزاعیهای گستردهبازدهبرایغایتلغتمعموال:نکته
رود

.داردکاربردوعینیجزئیهایبازدهبرایهدفلغت

خواهندرایادخواندنابتداییایپایههایمهارتمنآموزاندانشهمه»
.استغایتیک«.گرفت

«گرفتخواهندیادراالفباحروفازحرف26منآموزاندانشهمه»

.استدفهیک

بدونراالفباحروفحرف26بودخواهندقادرمنآموزاندانشهمه»
«بخوانندحفظازغلط

.استآموزشیهدفیکاین



:خوبآموزشیاهدافویژگی

کندببرد،مقایسهنامآموزدانش:بیفتداتفاقبایدرفتاریعملیک✓
.هااینومانندبزنددهد،بنویسد،عالمتنشان

سنجش،انشانتایج:شودمشخصمشاهدهقابلفراوردهبازدهیک✓
.هااینومانندهاعملکرد

کنید،بدونفهرسترامثالسه:شودموفقیت مشخصبرایمالک✓
کنیدکاملرالیستدرونمراحلدرصدبخوانید،هفتادحفظازغلط

.هااینومانند

دادهتوضیحپذیرد،اغلبانجامرفتارهاآنتحتکهشرایطی✓
کالسدرجلویشود،وقتیخواستهچیزیآزموندریکوقتی:میشود

.هااینگیرد،ومانندقرارموردسوالعلمییاهمایش



مشاهدهقابلهایورفتاربلومشدهبازنگریبندیطبقه

محورمالک محورهنجار

کردن،بردن،تعریفنام

کشیدنکردن،خطجور

آوردنیادبه

کردن،خالصهبندیطبقه

دادنکردن،توضیح
فهمیدن

کردن،حسابدادن،حلنشان

کردن

بردنکاربه

کشیدن،مرتبکردن،نمودارجدا

کردن

تحلیلوتجزیه

کردن،قضاوتحمایت

کردنکردن،تفسیر

کردنارزشیابی

کردن،درستاصالح

کردن،ساختن

کردنخلق



:یادگیریسطوحترینرایج

کاغذی-مدادسنتیسنجش *

بر عملکردمبتنیسنجش *

سنجش *

اصیلسنجشنیسنجش *

جامعسنجشطرح *



کاغذی-مدادسنجش

اندازه آزمونهای چند گزینه ای و جور کردنی روشهای بسیار موثر
.و به یاد آوردن هستندنسبتاً پایین فهمیدنسطوحدرگیری یادگیری

باعثتاسممکنعملکردبرمبتنیسنجشمانند،دیگراشکالحقیقتدر
.شوندروبروپیچیدگیکمیباسطوحاینسنجششوند

عملکردبرمبتنیسنجش

انتخاب می شود که معلمان خواهان سنجش زمانیاغلباین رویکرد
ردن سطوح باالتری از طبقه بندی بلوم مانند خلق کردن، ارزشیابی ک

.و به کار بردن هستندتجزیه و تحلیل کردن

تخابانازاستفادهباسطوحاینسنجشاغلبامانیستممکنغیرچندهر
سوال هایمانند،اندشدهگذارینمرهوعینیطوربهکههاییسوال
.استدشوار،ایگزینهچندوغلط-درست



تکوینیسنجش

و تمامی اشکال سوال تمام سطوح طبقه بندی می توانند به طور تکوینی سنجیده شوند
دادهیآورجمعبرتکوینیسنجشنظاماگرها می توانند مورد استفاده قرار گیرند

سنتیآزمونهایاز،استفاده(نموداریپیشرفتمثالبرای)استمتمرکزکمیهای
 .ستپاسخگوخوبیبهکاغذی-مداد

موردراخودشانادراکوضوحوعمقدانش آموزانکهباشداینبرتمرکزاگر
ملکردعبرمبتنیسطحدرشدهاستفادهگذارینمرهدقیقفهرستدهندقرارقضاوت

.باشدمفیدبسیارتواندمی

اصیلسنجش

اساسربندرتبهوفرآوردهیاعملکردمعموالً بر اساسواقعیدنیایهایارزشیابی
اساسبراصیلسنجشراهبردهاینتیجهدر.ستکاغذی-مدادسنتیآزموننمرات
استعملکردیهایقالب

ازدانشترباالسطوحگذاریارزشبهتمایلاصیلسنجشبلومبندیطبقهبهتوجهبا.
.داردراآنازباالتروبردنکاربهجمله



جامعسنجشطرح

کاربهسنجشاشکالتمامیدرهمگانییاجامعآزمونطراحیاصول
دادنرشدبرایمحورپژوهشپیشنهادهایازبسیاریچهاگر .می رود
کاغذی-مدادسنتیاشکالبرآموزاندانشهمهبرایهاسنجشمنصفانه
.هستندمتمرکز

د و انتخاب کردن تکالیفی که برای تمامی دانش آموزان معنادار باش
فراهم کردن آموزش هایی که قابل اجرا و درک برای تمام دانش آموزان

.باشد مهمترین غایت طراحی آزمون جامع است

ال این اهداف صرف نظر از سطح یادگیری قابل انتظار یا شکل سو
.استفاده شده معقوالنه به نظر می رسند



مدرنکالسیاهداف

پیچیدههاییبازدهکهآموزشیاهدافداشتنبهتمایلامروزیمعلمان✓
دانشیادگیریگرایی،که بهسازندهرویکرد.میکنند،دارندتشریحراتری
کمتراستانداردکهاستاهدافیبهمیدهد،متمایلارزشمحور-آموز

عینیرفتاریاهدافهنوزمعلمانبیشتر.هستندکمترعینیاوقاتوگاهی
.میگیرنددرنظرآموزانشاندانشبرای

یاحتیاغلبهاآنکهاستاینکالسیاهدافدیگرمدرنجنبه✓
یامنطقهمدرسه،ناحیهمشیخطتوسطازقبلگستردهطوربهمعموال
.اندشدهتعیین

میکندمتفاوتگذشتهاهدافرابامدرنکالسیاهدافکهسومطریقه✓
.داردانتظارمعلمیککهاستیادگیرینوع



دارنداز کالسفراترپایدارفایدهکهآموزشیاهدافنظرفینکطبق
:برهستندمتمرکز

آوردنیادوبهفهمیدن:پایهدانش✓

هامهارت:کاربرد✓

ازقبلکهآنچهباجدیدهاییامهارتدانشکردنمرتبط:یکپارچگی✓
.بودست

و دیگرانخودتانشناختن:انسانیبعد✓

هاونگرشهااحساسات،ارزشرشد:کردنتوجه✓

.باشندخودگردانکهآموزاندانشبهدادنآموزش:آموزییادگیری✓



مشخصاتجدول

کنند،میطراحیراکالسیسنجشکهزمانیمعلمان،ازبسیاری
کنندمیدهیسازمانهاستونوسطرهادرراخودآموزشیاهداف

آنبهکهکنند،میتهیهشود،سنجیدهبایدکهآنچهازجدولیکو
.گویندمیمشخصاتجدول

تحتبایدآزموندرکهآنچهازاولیهطرحیکمشخصاتجدول
.کندمیفراهمقرارگیرد،پوشش

متفاوتوزنیااهمیتمورددراطالعاتیشاملهاجدولابناغلب
بهبایدکهمشخصیتوانایییامهارتیاازدانش،بخشیهرمحتوا،

.باشدمیشود،گذاشتهنمایش

دانشیبلومیسطحشاملاوقاتگاهیحتیزیادجزئیاتباجداول
 .باشدمیشود،سنجیدهبایدکه



مشترکهستهمعیارهای

فراهمبرایاهدافوغایاتاصول،ازایمجموعه :مشترکهسته
ازایمحدودهومهممهارتهایبرایکلیچهارچوبیککردن
.دارندنیازآنبهموفقیتبرایآمواندانشکهدانش

کالسیوایمنطقهایالتی،اهدافرویبرکهاستجدیدابتکاریک
.استگذاشتهتأثیر

برایملیدولتمرکزیانجمنتوسطمشترکهستهمعیارهای
مدارسرئیسههیئتاعضایمؤسسهوNGA)مرکز(هاشیوهبهترین
.استشدههماهنگ (CCSSO)ایالتی

همکاری،بااهدافوغایاتاصول،شدهاستانداردمجموعه  این
کردنفراهمبرایتربیتوتعلیممحققانواجراییمدیرانمعلمان،

کهکردرشددانشی،حوزه  واساسیهایمهارتجهتچهارچوبی
بهواقعیدنیایوآیندههایآموزشدرموفقیتبرایآموزاندانش
 .دارنداحتیاجآن



:شوندمیتقسیمدستهدوبهمعیارهااین

دانشجویانازکهآنچهشغل،برایآمادگیودانشگاهیمعیارهای .1
مدنظررا،باشندیادگرفتهالتحصیلیفارغزماندررودمیانتظار
.دارد

انتظاراتکه،(K-12)دبیرستانتامهدکودکازمعیارهای .2
.دهدمیقرارمدنظرراتحصیلیهرپایه

.اندپذیرفتهرامشترکهستهاینایالت 45تاکنون،



:مشترکهستهمعیارهای

جزئیاتواصلیهایایده *

ساختارومهارت *

هاایدهودانشترکیب *



مشترکهستهیکهایمشیخط

رودمیانتظارآموزاندانشازکهآنچهازمشترکدرکیک✓
.کندمیفراهمیادبگیرند،

بهآموزدانشزمانهرکهمشترکهایپایهآوردنوجودبه✓
.ببردکاربهراآنبتوانرودمیمدرسه

خانوادهاجتماعیطبقهبهتوجهبدونباال،باکیفیتآموزشسمتبه✓
.شودمیهدایت



گذاشتناشتراکبهبرایبیشتریفرصتمشترکمعیارهای✓
تواناییتوسعهموحبکهکندمیفراهمهاشیوهبهترینوتجربیات

.شودمیآموزاندانشنیازهایبهبهترگوییپاسخبرایماهای

دانشپایهمفاهیمفهمیدنمهارتجنبهدوهربرتمرکز✓
.کندمیآمادهآیندهدربیشترموفقیتبرایراآموزان



:مشترکهستهمخالفانعقاید

نوشتهکافیتحلیلوتجزیهوتفکربدونوسریعبسیارمعیارها•
.اندشده

مشخصپایهیکدرایبچههربهمحتوایکاینکهکردنمشروط•
.گیردمینادیدهرافردیرشدمفهومشوددادهآموزشباید

.شودمیتضعیفمدارسایناحیهکنترلبرسنتیتأکید•

داشتندمشترکهستهازتریپیشرفتهبسیارمعیارهایکهمدارسی•
.بیاورندپایینراخودمعیارهایسطحاستممکن



معکوسطراحی
:شایدسنجشبرایمعلمیک

است،شدهمیبردهکاربهقبالکهفعالیتییادرسیکتابیکبا .1
.کندکاربهشروع

.نمایداستخراجفعالیتیاکتابآنمحتوایازرااهداف .2

کهگیردکاربهرامدرسهمنابعازیادرسیکتابازآزمونیک .3
ترمنصفانهانتظارموردهایبازدهسنجشهایراههمهازنظربه

.است

استممکن .نباشدکاردرسنجشیاستممکنحتیاوقاتگاهی
بهمنجرکتابخواندنیافعالیتیکدرشدندرگیرکهشودفرض

.شودنمیسنجیدهیادگیریایناماشود،مییادگیری



هایفعالیتازاهدافوشودمیگیریتصمیمآخردرسنجش *
.گیردمینشئتآموزشی

مورددرابتدا .دهدمیتغییررانظماینمعکوسطراحیفلسفه
پایاییورواییسنجشهایروشبعد .شودمیگیریتصمیماهداف

.گرددمیطراحیاهدافآن

هایروشبههابازدهکردنمشاهدهقابلبرسنجشراهبردهایاین
توصیهآموزشبرایراهبردیکآخر،در .استشدهمتمرکزعینی
گرددمیانتخابآخردرفعالیت .شودیادگیریبهمنجرکهگرددمی
.نامندمیمعکوسطراحیرافرایندایندلیلهمینبه .ابتدادرنه

آموزاندانشمهمهایبازدهکردنمشخصبا :معکوسطراحی
توانمیچگونهاینکهمورددرهاییانتخابباکهشودمیشروع

راهبردهایباوشودمیدنبالکرد،مشاهدهقابلراهابازدهاین
   .یابدمیپایانآموزشی



اهداف .دهیدقرارتوجهموردرامعکوسطراحیشیوهبالقوهقدرت
گرهطوریاهدافباسنجشوشوند،میانتخابتریعمیقمعنیبا

.شودمیباالرواییوپایاییبهمنجرکهاستخورده

رواییسمتبهحتمطوربهاهدافوسنجشبیننزدیکارتباط
بهمنجرسنجش،هایبازدهمشاهدهقابلوعینیطبیعتوبیشتر
.شدخواهدبیشترپایایی

خواهیدمیشماکهاصلیهایاندیشهانتخاببامعکوسطراحی *
.شودمیآغازگیرند،فراآموزانتاندانش



معکوسطراحیمراحل

نتایج دلخواه را

مشخص کنید

برای تجربیات

یادگیری و

آموزش برنامه

ریزی کنید

شواهد قابل قبول

را تعیین کنید



شودتدریسبایدآنچهتشخیص

اهدافمیاندرهااولویتمورددرگرفتنتصمیمبرایروشیک
میموضوعبامرتبطکههرچیزیکردنبندیطبقهبالقوه،آموزشی

درتوگروهسهازیکیبهباشد،تواندمیمنطقینظرکهچیزیهرآید،
 .استتو،



کهاستچیزهاییتمامدربرگیرندهکههستندگروهبزرگترین.1
 .هستندمهارتومفاهیمدانش،ازهاییقسمت :شامل .هستندمرتبط

آشناآنهاباکهدارندرااینارزشحداقلمکتایوویگینزبیانبه
.شویم

آندادنانجامودانستنکهاستدانشیتنهاشاملکهمتوسطگروه.2
دانشبراینیازمورددانشومهارت .استبرخورداراهمیتاز

موضوعیکازمعناداردرکیاکاملعملکردتاهستندآموزان
.باشندداشته

هااین .استدوامباهایارزشطبقهاین .استکوچکترهمهاز.3
اجازهواندگرفتهقرارمفاهیمزیردرکههستنداصلیهایاندیشه
آیندههاییادگیربهتوانندمیوشوندفهمیدهدیگرچیزهایدهندمی
.یابندانتقالواقعیدنیایبهیا



تمام چیز های مرتبط

دانش با اهمیت

ارزش های با دوام



قبولقابلشواهدتعیین

شواهدی.استمعکوسطراحیدردارشاخصبخشیکسنجش *
.باشندداشتهاجتماعیرواییوبودهمعتبربایدآیندمیدستبهکه

میاهمیتتربیتوتعلیمبهکههاییآنبراییعنی :اجتماعیروایی
قابلراهاتواناییوادراکاتروشن،ایشیوهبهسنجشفعالیتدهند

.کندمشاهده

(عملکردسنجش ).دهیمقرارعملیمرحلهدرراانهایعنی *



دانش،دادننشانبرایخوبیهایفرصتسنجشمختلفهایشکل
.هستندتواناییوفهمودرک

آموزشیهدفماهیتبهسنجشمناسبشکلمعکوس،طراحیدر
.داردبستگی

گاهی .استعملکردبرمبتنیسنجشاصیلسنجشهمهیابیشتر
عینیطوربهونوشتهخوبیبهکهسنجشیسنتیهایشکلاوقات
توانندمی (جورکردنییاایچندگزینهمانند )اندشدهگذارینمره
.باشندداشتهاهمیتکاربردیسطحدر



وابستهاهدافاهمیتباسنجشهایشکلدادنمطابقت :معکوسطراحی

مرتبطسنجششکل اولویت

کاغذی-مدادسنتیهایآزمون
پایهشوند،میگذارینمرهعینیکههاییشکلاینبا

مؤثریورواطوربهایزمینهپساطالعاتومقدماتی

هستندسنجیدنقابل

داردراانهابااشناییارزش

عملکردبرمبتنیسنجش
ایگونهبهبایدمهممفاهیمکاربردهایوهامهارت

.بگذارندنمایشبهراتسلطکهشوندسنجیده

دارداهمیتآندادنانجامودانستن

اصیلسنجش
کنند،میراتشویقمدتطوالنییادگیریکههاییسنجش

معناذاتیطوربهوبرانگیزانندهآموزاندانشبرایباید

.باشنددار

بادوامفهمودرک



منبع


