به نام خدا

 -1متن سوال خیلی طوالنی نباشد و به صورت موجز و ساده و با رعایت قواعد دستوری بیان شود؛
 -2در یک سوال تنها یک موضوع مورد سوال قرار گیرد؛
 -3سواالت آزمون های دارای درجات دشواری(باال؛ متوسط و پایین) می باشند و بهتر است به نسبت مساوی در طراحیی سیواالت از
آنها استفاده شود؛
 سوال دشوار  ،سوالی که حدود 22 %افراد بتوانند به آن پاسخ بدهند؛ سوال متوسط بین  22تا  52%افراد بتوانند به آن پاسخ بدهند؛ سوال آسان سوالی است که بیش از 52 %بتوانند به آن پاسخ صحیح دهند. -4سواالت با درجه دشواری یکسان به صورت تصادفی چیدمان شود؛
 -2تا آنجا که ممکن است سواالت به هم وابسته نباشد؛
 -6مناسب است که سواالت آزمون تمام بخش های محتوای ارائه شده را پوشش دهد.
 -5در طراحی سواالت با توجه به آموزش های ارائه شده و درجه سختی سواالت طراحی شده ،شیرایط ویی ه تیرم جیاری را میدن ر
داشته و مالح ات الزم درن ر گرفته شود.
 -8از عباراتی که به درست بودن و یا غلط بودن گزینه ها(مانند هرگز؛ همیشه؛ و  )...اشاره دارد استفاده نشود؛
 -9سعی شود سواالت طوری طراحی شود که یک سوال؛ راهنمایی برای پاسخ سایر سواالت را فراهم نکند؛
 -11گزینه درست را در جاهای مختلف(گزینه 1؛ گزینه2؛ گزینه3؛ گزینه )4گزینه ها قرار دهید؛
 -11سواالت و گزینه ها را چند بار بخوانید تا اغالط تایپی و ویرایشی نداشته باشند؛
 -12طول گزینه ها با هم تناسب داشته باشد(نزدیک به هم باشد)؛
 -13از گزینه همه موارد؛ هیچ کدام از موارد؛ موارد  1و  2و  ....تا آنجا که امکان دارد استفاده نشود؛
 -14در صورت استفاده از افعال منفی زیر آن خط کشیده و یا متمایز شود تا خواننده آنرا به راحتی ببیند؛
 -12از سواالت منفی مضاعف( 2فعل منفی در سوال) به هیچ عنوان استفاده نشود؛
 -16حیطه های یادگیری در سواالت لحاظ شود(البته رسیدن به  2سطح آخر در سواالت چندگزینه ای است بسیار دشوار است):
-

دانش(محفوظات)؛

-

فهم(درک)؛

-

کاربرد(به کارگیری دانش)؛

-

تحلیل(تجزیه دانش به جزییات)؛

-

ترکیب(کنار هم قرار دادن جزییات و دستیابی به یک ترکیب جدید)؛

-

ارزشیابی(رویکرد انتقادی به موضوعات)؛

-

ارزش آفرینی(ارائه پیشنهادات بدیع و خالقانه).

ت
با شکر ،معاونت آموزشی دانش گاه

