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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 گزینپاسخ  .توان استفاده نمود یم ینیو تکو یصی، تشخ یهدف سنجش تراکم ی.................. برا یاز آزمون ها  (1

 درست توان استفاده نمود. یم ینیو تکو یصیتشخ ،یهدف سنجش تراکم یبرا نیپاسخ گز یاز آزمون ها  (2

 پایین شناختیسطوح   از سواالت دوگزینه ای در کدام سطوح شناختی می توان استفاده کرد؟  (3

 نادرست . ردیگ یمورد سنجش قرار م لیاهدافش با سنجش اص %90 یاضی، درس ر یموضوعات درس انیاز م  (4

دانش آموزان  یفرد یبه حداقل رساندن تفاوت ها یاصل از اصول سنجش جامع برا نیاستفاده آسان اول  (5

 نادرست است.

 نادرست کند. یاستفاده م ینبرد ، از سنجش تراکم یبه مشکالت و نقاط ضعف پ ینیسنجش تکو قیاگر معلم از طر  (6

 کند. یاستفاده م یصیاز سنجش تشخ  اگر معلم از طریق سنجش تکوینی به مشکالت و نقاط ضعف پی نبرد چه می کند؟  (7

 درست کند. یاستفاده م یصینبرد، از سنجش تشخ یبه مشکالت و نقاط ضعف پ ینیسنجش تکو قیاگر معلم از طر  (8

 یجورکردن /یا نهیدوگز /یا نهیچندگز  انواع سنجش پاسخ گزین در کدام گزینه آمده است؟  (9

 درست دانش آموزان، استفاده برابر است. یفرد یبه حداقل رساندن تفاوت ها یاصل از اصول سنجش جامع برا نیاول  (10



 



 

 نادرست است. یریادگیمساله  کی یطراح لیسنجش اص یگام در طراح نیاول  (11

 مشخص کردن اهداف و انتظارات  اولین گام در طراحی سنجش اصیل کدام مورد است ؟  (12

 درست مشخص کردن اهداف و انتظارات است. لیسنجش اص یگام در طراح نیاول  (13

 اهدافتعیین  در نظر گرفته شود، ......................... است. دیکارپوشه با ی هیگام که در ته نیاول  (14

 اهدافتعیین   اولین گام که در تهیه ی کارپوشه باید در نظر گرفته شود، کدام است؟  (15

 ی مواردهمه   اهداف درس را در کدام یک از سطوح فکری زیر می توان قرار داد؟  (16

 و فن آوریهنر  اهداف کدام یک از موضوعات درسی بیشتر با سنجش اصیل مورد سنجش قرار می گیرد ؟  (17

 ی مواردهمه   اهداف یک درس براساس کدام سطوح تقسیم بندی می شوند؟  (18

 درست باشد. یم لیتحل یمیقد یاز ابزارها یکیو خطا  شیآزما  (19

به آن ها توسط دانش  دنیرس زانیاز اهداف و م یادیتعداد ز می........................ به صورت مستق یآزمون ها  (20

 گزینه ایچند تواند بسنجد. یآموز را م

 درست از منابع به دست آمدن داده ها هستند. یکی یرونیب یآزمون ها  (21



 



 

 رستناد شود. یپاسخ ساز محسوب م یاز انواع آزمون ها یکی یا نهیچهار گز یآزمون ها  (22

 تمیآ 8تا  4 نیب باشد. ی، .....................م یسواالت جور کردن یمناسب برا یها تمیآ  (23

 درست باشد. یم تمیآ 8تا  4 نی، ب یسواالت جور کردن یمناسب برا یها تمیآ  (24

دانش آموز، سنجش ..............................  یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (25

 تشخیصی مناسب است.

مناسب  یصیدانش آموز، سنجش تشخ یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (26

 درست است.

 درست .میکن میاز شکست را ترس منیا ییمایاصل تحمل خطا در سنجش جامع خوب است که س یبرا  (27

 نادرست .میکن میساز شکست را تر منیا ییمایاندک در سنجش جامع خوب است که س یاصل تالش جسمان یبرا  (28

 درست است . دی( مف ینیو تکو یصی، تشخ یاطالعات ، هر سه نوع سنجش ) تراکم صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (29

 درست است .  دی( مف ینیو تکو یصی، تشخ یاطالعات ، هر سه نوع سنجش ) تراکم صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (30

 نادرست . است دیمف یصیاطالعات استفاده از سنجش تشخ صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (31

 درست . میقرارده شتریپاسخ ب کیدر قسمت فهرست پاسخ ها  میتوان یم یتر کردن سواالت جورکردن یغن یبرا  (32



 



 

 یصیتشخ .میانجام ده دیرا با...................... سنجش  نییپا یریادگیسطح  لیکشف دال یبرا  (33

 درست .میانجام ده دیرا با یصیسنجش تشخ نییپا یریادگیسطح  لیکشف دال یبرا  (34

 تشخیصی  برای کشف دالیل سطح یادگیری پایین کدام نوع سنجش را باید انجام داد؟  (35

 آموزدانش  بهتر است مدیریت پوشه کار به عهده ی کدام باشد؟  (36

 آموزدانش  .................... باشد. یپوشه کار به عهده  تیریبهتراست مد  (37

 نادرست باشد. یم لیتحل یمیقد یاز ابزارها یکی یفرد یها لیتحل  (38

39)  
 است؟ نهیمربوط به کدام گز ریز فیتعر

دانش آموز انتخاب پاسخ  ی فهیشود و وظ یم میسوال توسط سنجش گر تنظ ایکه ماده  ییسنجش ها "

 "است.

 پاسخ گزینسنجش 

 درست مناسب است. یتراکم یسنجش ها یعملکرد کل نگر برا فیتوص یجدول راهنما  (40

 درست مناسب است. یتراکم یسنجش ها یعملکرد کل نگر برا فیتوص یجدول راهنما  (41

 نادرست .مناسب است ینیتکو یسنجش ها یعملکرد کل نگر برا فیتوص یجدول راهنما  (42

 یتراکم یسنجش ها جدول راهنمای توصیف عملکرد کل نگر برای کدام یک از سنجش ها مناسب است ؟  (43



 



 

  جمله ی صحیح کدام است؟  (44
ویژگی های عاطفی را باید در برنامه سنجش 

 درسی و طراحی سنجش قرار داد.

 درست هستند. نیازانواع سنجش پاسخ گز یجورکردن ،یا نهیدوگز ،یا نهیچندگز  (45

 معلمان چه کسانی باید توانایی سنجش هایی با نتایج روا و پایا داشته باشند؟  (46

 درست .ردیصورت بگ یداده ها توسط معلمان به صورت گروه لیخوب است که تحل  (47

  است؟ مناسب راهکار کدام جامع، سنجش اصول در اصل اندازه و فضا برای نزدیک شدن و استفاده از  (48

 

تمام دانش آموزان نشسته یا ایستاده خط برای 

 دید روشنی فراهم کنید.

 کردن سطوح توصیفاتمشخص  در آخرین گام طراحی جدول راهنمای توصیف عملکرد کدام مورد انجام می گیرد ؟  (49

 نادرست شود. یانجام م فاتیعملکرد مشخص کردن سطح توص فیتوص یجدول راهنما یطراحگام  نیدر آخر  (50

 یسازمانده کیو  ردیتواند مفهوم را به صورت کل و نظام دار در نظر بگ یدر آزمون پاسخ ساز دانش آموز م  (51

 درست درست از مفهوم داشته باشد.

تصور جامع و  کیتواند  یو نم ردیگ یم ادیکنند و  یدانش آموز مفهوم را جزء به جزء م نیدر آزمون پاسخ گز  (52

 درست از مفهوم داشته باشد. کیستماتیس

مشکل داشته است مربوط به  عمل  یریادگیکه کدام حوزه  میکن یم یبررس یداده ها است وقت لیتحل در  (53

 درست است.



 



 

 اطالعات است؟ عمل در تحلیل داده ها وقتی بررسی می کنیم که کدام حوزه یادگیری مشکل داشته است، مربوط به   (54

 یمشکل داشته است مربوط به اطالعات م یریادگیکه کدام حوزه  میکن یم یبررس یداده ها وقت لیدر تحل  (55

 .باشد
 درست

 یدخالت چیمعلم ه یذهن یبودن ، در نمره گذار یو ذهن ینیع از نظر ینمره گذار ینحوه  یبند میدر تقس  (56

 نادرست آزمون ندارد . حیدر تصح

  در رابطه با سواالت پاسخ ساز کدام گزینه صحیح است ؟  (57
تشریحی با مقیاس های درجه بندی نمره سواالت 

 گذاری شود.

 میتقسبه بهبود  ازیماهر و ن شرفته،یعملکرد سطح دانش آموزان به سه سطح پ فیتوص یراهنما کردیدر رو  (58

 درست شود. یم یبند

 پاسخ سازسنجش  را دارد یدهپاسخ فهیمعلم از دانش آموز وظ دهیو مشخص کردن سواالت وز نییتع .......در سنجش .....  (59

پاسخ  ی فهیمعلم است و دانش آموزوظ ی فهیو مشخص کردن سواالت وظ نییدر سنجش ......................،  تع  (60

 سازپاسخ  .را دارد یده

پاسخ  ی فهیمعلم است و دانش آموز وظ ی فهیو مشخص کردن سواالت وظ نییسنجش پاسخ ساز، تع در  (61

 درست را دارد. یده

 موافقت میزان درجه  .در سنجش عاطفی با استفاده از طیف لیکرت دانش آموز نظرش را با .......................... بیان می کند  (62

 موافقت میزان درجهبیان   در سنجش عاطفی با استفاده از طیف لیکرت دانش آموز نظرش را چگونه بیان می کند؟  (63



 



 

 میزان درجه موفقیتبیان  ؟کند یم انیدانش آموز نظرش را چگونه ب کرتیل فیبا استفاده از ط یدر سنجش عاطف  (64

 درست .افراد معنادار باشد یهمه  یاست که برا نیاز موارد ا یکیدر سنجش جامع  یسنجش یها کیتکن یدر طراح  (65

 درست برخوردار است. ییبسزا تیاز اهم یو خودسنج یدر کارپوشه خودتامل  (66

 انحرافیی سوال، گزینه ی کلید، گزینه ی تنه   در کدام گزینه قسمت های مختلف یک سوال چند گزینه ای آمده است؟  (67

هر و نیاز به بهبود تقسیم در کدام یک از رویکرد های نمره دهی سطح دانش آموزان به سه سطح پیشرفته ، ما  (68

 توصیف عملکردراهنمای  بندی می شود؟

 یدانش آموز را در محتوا و مهارت مشخص م نیانگیحد م ریعملکرد ز لیتحل ییدر گام اول از مراحل اجرا  (69

 .میکن
 درست

 ؟ردیگیکدام مورد انجام م لیتحل ییدر گام اول از مراحل اجرا  (70
دانش آموزان را در محتوا  نیانگیحد م ریعملکرد ز

 میکن یو مهارت مشخص م

 نادرست .میکن ینقطه تمرکز را مشخص م لیتحل ییدر گام اول از مراحل اجرا  (71

از اهداف  یکیدانش آموز در  نیشود که ا یمشخص م یدرسطح فرد لیتحل ییدر گام چهارم مراحل اجرا  (72

 نادرست .مشکل دارد

 ؟ است صحیح مورد کدام در مقایسه ی آزمون پاسخ گزین و آزمون پاسخ ساز  (73
دانش آموز مفهوم را باشد ساز اسخ پآزمون وقتی 

 ردیگ یم ادیکند و  یجزء به جزء م



 



 

آزمون پاسخ ساز باشد دانش آموز مفهوم را جزء به جزء  یو پاسخ ساز ، وقت نیآزمون پاسخ گز ی سهیدر مقا  (74

 نادرست .ردیگ یم ادیکند و  یم

 سنجی اهمیت فراوانی در پوشه کار دارد.خود  در مورد پوشه کار کدام گزینه صحیح است ؟  (75

 نادرست .میهمکاران قرار ده اریدر اخت دیخود از دانش آموزان را نبا یینها لیداده ها تحل لیدر مورد تحل  (76

 در مورد تحلیل داده ها کدام گزینه صحیح می باشد ؟  (77
 یریادگی یبرا نیگام آغاز کیسنجش ها  لیتحل

 شوند. یمحسوب م

 یعملکرد ل،یاص یسنجش ها یتوان گفت، همه  یم لیو سنجش اص یدر مورد تفاوت سنجش عملکرد  (78

 درست هستند.

 اش برای دانش آموزان استفایده  است؟ نادرست در مورد دیدگاهی که قبال نسبت به سنجش تکوینی داشتند ، کدام گزینه  (79

 برای همه فقط تراکمی باشد.سنجش  ؟ نیست برای همه ( کدام گزینه صحیحدر مورد سنجش های جامع )   (80

 نادرست .در مورد سواالت کوتاه پاسخ ، معموال جواب یک کلمه یا یک اصطالح است  (81

 گسترده پاسخ نباید کوتاه پاسخ باشندسواالت  ؟ نیست در مورد سواالت گسترده پاسخ کدام گزینه صحیح  (82

معلم است،  یاش فقط برا دهیبود که فا نیداشتند، نظر برا ینیکوکه قبال نسبت به سنجش ت یدگاهیدرد  (83

 درست شود. یانجام م یمدادـ کاغذ یآزمون ها ی لهیمفهوم آن مستمراست و به وس



 



 

 یپاسخ ده ی فهیمعلم است و دانش آموز وظ ی فهیو مشخص کردن سواالت وظ نییدرکدام نوع سنجش تع  (84

 را دارد؟  
 پاسخ سازسنجش 

 رستد شود. یهمه در نظر گرفته م یاست که در سنجش برا ییها یژگیاز و یکیآموز بودن دانش آموز  رید  (85

 ی مواردهمه  ؟مورد مناسب است  ملکرد برای کدامرویکرد راهنمای توصیف ع  (86

 ی مواردهمه  ؟کدام مورد مناسب است یعملکرد برا فیتوص یراهنما کردیرو  (87

 یانجام م یقلم کاغذ یو با آزمون ها دیآ یم انیاست که در پا دهیعق نیبر ا یبه سنجش تراکم میقد کردیرو  (88

 درست شود.

 رویکرد قدیم به سنجش تراکمی کدام مورد را شامل می شود؟  (89
انجام  یقلم کاغذ یو با آزمون ها دیآ یم انیدر پا

 شود. یم

 تشخیصی .شود یوسنجش م  یریادگی دانیوارد م سیسنجش ...................... در سراسر تدر  (90

  سنجش اصیل یعنی چه؟  (91
یت واقعی زندگی که سنجش در موقعتکالیفی 

 باشد

 ............................................ ؛یعنی لیسنجش اص  (92
 یزندگ یواقع تیکه سنجش در موقع یفیتکال

 باشد 

 درست باشد یزندگ یواقع تیکه سنجش در موقع یفیتکال ؛یعنی لیسنجش اص  (93



 



 

 نادرست آوردن و سطح کاربرد مناسب است. ادیسنجش سطوح دانش و به  یسنجش پاسخ ساز فقط برا  (94

 ی مواردهمه  د سنجش قرار دهد ؟سنجش پاسخ ساز کدام یک از سطوح زیر را می تواند مور  (95

 ی مواردهمه  ؟تواند مورد سنجش قرار دهد یرا م ریاز سطوح ز کیسنجش پاسخ کدام   (96

دانش  ی فهیشود و وظ یم میسوال توسط سنجش گر تنظ ایکه ماده  ییسنجش ها" یعنی نیسنجش پاسخ گز  (97

 درست "انتخاب پاسخ است. آموز

 درست شود. یوسنجش م  یریادگی دانیوارد م سیدر سراسر تدر یصیسنجش تشخ  (98

 سیتدر نیو در ح سیدر سراسر تدر ؟ شود یانجام م یسنجش چه زمان یصیسنجش تشخ  (99

ساده،  یا وهیافراد به ش یهمه  یکه برا یبه گونه ا یسنجش یها کیتکن یطراح یعنیسنجش جامع   (100

 باشد. هیمعنادار و قابل توج
 درست

 چه ؟ یعنی "هم ابزار است هم هدف " یسنجش عاطف  (101
 -می شوند که فعالیت های شناختی و روانیباعث 

 حرکتی هم خوب شوند

102)  
تواند دانش آموز  یشده و م یـ حرکت یو روان یمثبت و رشد شناخت یخودپنداره جادیسبب ا یسنجش عاطف

 درست مادام العمر سوق دهد. یریادگیرا به سمت 

 شناختیی پایین حیطه سطوح   ؟نمی پردازد دسته از حیطه هاسنجش عملکرد به کدام   (103



 



 

 تکوینی  سنجش عملکرد بهتر است در حوزه ی کدام نوع سنجش صورت بگیرد؟  (104

 نادرست .است لیسنجش عملکرد همان سنجش اص  (105

 نادرست .جامعه و بازارکاردارد یارتباط را با زندگ نیشتریب یسنجش عملکرد  (106

 درست تواند مورد سنجش قرار دهد. یا مر دنیو آفر بیکاربرد تا ترک یها طهیتا ح یسنجش عملکرد  (107

 دنیو آفر بیکاربرد تا ترک  سنجش عملکردی تا کدام حیطه های شناختی را می تواند مورد سنجش قرار دهد؟  (108

و به صورت خود  دیبا یقرارداد و آن را به صورت کل یدر برنامه درس دیرا با یعاطف یها یژگیسنجش و  (109

 انجام داد. دینظارت معلم با یبا کم یفیخودتوص ای یگزارش
 درست

 و فهمدرک  توانند مورد سنجش قرار دهند. ی......................... را م ی طهیپاسخ ساز تا ح یسنجش ها  (110

 درست توانند مورد سنجش قرار دهند. یدرک و فهم را م ی طهیپاسخ ساز تا ح یجش هاسن  (111

 و فهمدرک   سنجش های پاسخ ساز تا کدام حیطه های شناختی را می توانند مورد سنجش قرار دهند؟  (112

 تکوینی  سنجشی که در حین تدریس و یادگیری انجام می گیرد، کدام نوع سنجش است ؟  (113

 م؟ییتر نما یغن میتوان یرا چگونه م یسواالت جورکردن  (114
 شتریپاسخ ب کیدر قسمت فهرست پاسخ ها 

  میقرارده



 



 

 ندآفریسطح  ؟ ستندیدر کدام سطح قادر به سنجش ن یا نهیسواالت چند گز  (115

 درست .میخواه یاز دانش آموزان م لیاست که در سنجش اص ییاز عملکردها یکی یعملکرد فکر  (116

 درست .باشد یدر انواع سنجش م ینمره ده یها کردیاز رو یکی یفهرست وارس  (117

 پایانیموفقیت  دهد. یکارپوشه از نوع اسناد و مدارک  ............................ را نشان م  (118

 درست دهد. یرا نشان م یانیپا تیکارپوشه از نوع اسناد و مدارک موفق  (119

 پایانیموفقیت   دهد؟ می نشان را مورد کدام  کارپوشه از نوع اسناد و مدارک  (120

 درست باشد. یجامع م یسنجش ها یاثر گذار در طراح یاز تفاوت ها یکی یمختلف مغز یکارکردها  (121

 ی مواردهمه  کدام جزء انواع آزمون دو گزینه ای است؟  (122

  کدام جمله درست است؟  (123
درسی مشخص می کنند که از کدام نوع اهداف 

 سنجش باید استفاده شود.

 رند.ها در دل آزمون ها قرار داسنجش  ؟ نیست کدام جمله صحیح  (124

 عاطفی فقط ابزاری است در آموزشسنجش   است؟ نادرست کدام جمله  (125



 



 

 پاسخگوییقابل  ؟ نیست جامع سنجش در افراد ی همه برای  سنجشی های تکنیک و تکالیف کدام گزینه جزو ویژگی های   (126

 ایمدرسه  ؟ نیست جدید مدل در ها داده تحلیل سطوح جزو  کدام گزینه  (127

  ؟نیست کدام مورد جزء تکنیک های سنجش عاطفی  (128
با سواالت بازپاسخ و بسته پاسخ در آزمون سنجش 

 ها

  ؟ نیست کدام مورد جزء گام های طراحی سنجش عملکرد  (129
ی اهداف چگونگی دسترسی به اهداف به ارائه 

 دانش آموز

 باالست آن خیلیپایای   ؟نمی شود کدام مورد جزء معایب پوشه کار محسوب  (130

 اهداف آموزش و پرورش نیستندجزء   ؟نیست کدام مورد جزء ویژگی های سنجش عاطفی  (131

 و خطاآزمایش  کدام مورد جزو ابزارهای قدیمی تحلیل می باشد ؟  (132

 ایگزینه چهار ؟ نیست کدام مورد جزو انواع آزمون های پاسخ ساز  (133

  ؟نمی گیرد کدام مورد در پوشه کار قرار  (134
یادداشت و تکالیفی که دانش آموز انجام امی تم

 می دهد

 ی مواردهمه  ؟است یا نهیانواع سواالت چند گز یکدام نوع سوال جزئ  (135



 



 

 ی مواردهمه  ای فردی زیر باید در سنجش برای همه در نظر گرفته شود ؟کدام یک از تفاوت ه  (136

 معلم ود؟کدام یک از موارد زیربه عنوان محوریت در تغییر نظام سنجش محسوب می ش  (137

 نادرست شود. ینظام سنجش محسوب م رییتغ تیمحور ،یآموزش ریمد  (138

گام  یابینظام ارزش ایعملکرد و  فیتوص یعملکرد و راهنما فیتکل یف و انتظارات، طراحمشخص کردن اهدا  (139

 درست سنجش عملکرداست. یطراح یها

 یکرتلطیف  باشد. یاستفاده از ........................ م یسنجش عاطف یروش برا نیمعروف تر  (140

 لیکرتطیف  باشد. یاستفاده از ........................ م یسنجش عاطف یروش برا نیمعروف تر  (141

 درست باشد. یم کرتیل فیاستفاده از روش ط یسنجش عاطف یروش برا نیمعروف تر  (142

 درست شود. ینظام سنجش محسوب م رییتغ تیمعلم، محور  (143

 درست داشته باشند. ایروا و پا جیبا نتا ییسنجش ها ییتوانا دیمعلمان، با  (144

 درست شود. یم دهیسنج لیاهدافش با سنجش اص %90 یهنر و فن آور یموضوعات درس  (145

 فیبا توص یریادگی زانیکردن م یکم  مهم ترین کار راهنمای توصیف عملکرد کدام مورد است ؟  (146



 



 

 درست و قضاوت. یابیاست نه با ارزش فیبا توص یریادگی زانیکردن م یعملکرد، کم فیتوص یکار راهنما نیمهم تر  (147

 دهی؟بکاری می توانی انجام چه   نتیجه ی سنجش عملکرد پاسخ به کدام سوال می دهد؟  (148

 آینده ی دانش آموزرفتار   وضعیت جاری عاطفی کدام مورد را می تواند پیش بینی نماید؟  (149

وقتی به دانش آموزان اجازه دهیم تا حالت بدنی طبیعی خود را حفظ کنند کدام یک از اصول سنجش جامع   (150

 سمانی اندکج تالش را رعایت کرده ایم ؟

 کینزد یخود را حفظ کنند اصل اندازه و فضا برا یعیطب یتا حالت بدن میبه دانش آموزان اجازه ده یوقت  (151

 نادرست .میکرده ا تیشدن و استفاده را رعا

فهرست  کردیرو میدر نظر گرفته ا یدرجه بند اریهر مع یو برا میرا دار ارهایمع یجدول نمره دهدر  یوقت  (152

 نادرست .میده یرا انجام م یوارس

 ی مواردهمه   ویژگی های عاطفی در کدام گزینه آمده است ؟  (153

 تشخیصی، تراکمی تکوینی،  هدف های سنجش در کدام گزینه آمده اند؟  (154

 متنقالب  هم ترازی سواالت سنجش در کدام بخش قالب و طرح آزمون مورد توجه قرار می گیرد ؟  (155

آزمون ها، سنجش هستند و آزمون ها در دل سنجش  یهمه  د،یون نامتوان آزم یسنجش ها را نم یهمه   (156

 درست .ها قراردارند



 



 

 یفتد؟تواند کاری کند که سنجش های عملی در کالس اتفاق بیک رهبرآموزشی با کمک کدام شیوه می   (157
حمایتگری برای اجرای روش های نوین فضای 

 سنجش به وجود آورد.

 


