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  ) يادگيري –ند ياددهي فراي( جايگاه ارزش يابي در الگوي عمومي تدريس 

  تعريف ارزش يابي

     ارزش يابي فرايند منظمي است كه طي آن درباره ي ارزش ، مطلوبيت ، مؤثر بودن يا كفايت چيزي 
  داوري مبتني بر مقايسه دقيق داده هاي اين. و مقاصد معيني قضاوت و داوري مي شود طبق مالك ها 

  . عيني با استاندارد انتخابي است 

.   ارزش يابي فرايند گردآوري اطالعات به منظور تصميم گيري درباره برنامه آموزشي است   
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    ارزش يابي فرايند سيستماتيك گردآوري و تفسير اطالعات است كه منجر به داوري ارزشي درباره ي 
     )Beeby. (يك رفتار يا عمل مي  شود 

 . دقيق نياز دارد بنابراين به برنامه ريزي . است ) سيستماتيك ( ارزش يابي فرايندي منظم و نظام دار  .1

 يادگيري را در بر مي –ارزش يابي بيشتر فرايندي كلي است تا جزئي ، يعني كل فرايند ياددهي  .2
 . گيرد 

 –دفي متوجه است و هدف نهايي آن  اصالح و بهبود فرايند ياددهي ارزش يابي همواره به  سوي ه .3
 .يادگيري است 

ارزش يابي نيازمند مالكهاي معيني است كه بر اساس آن در باره ي مطلوبيت يك  امر قضاوت مي   .4
 . شود 

  . ارزش يابي در نهايت به نوعي عمل و تصميم گيري مي انجامد  .5
 

  مراحل ارزش يابي

  يابيسنجش                               ارزش +                         اندازه گيري           

           Mcdsurmcnt          + Assessment                            Evaluation 

 تعريف صفت يا خصيصه مورد اندازه گيري .1

 انتخاب يا ساختن ابزار اندازه گيري .2

  انتخاب يا ساختن مقياس اندازه گيري .3
 نزديك شخص ، يك دادن عدد يا كميت به مقاديري از يك صفت كه( انجام عمل اندازه گيري  .4

 . )شيئي يا يك پديده وجود دارد 

 )مالك مشخص مقايسه مجموعه داده ها با يك ( انجام عمل سنجش  .5

  )قضاوت درباره داده ها بر اساس يك معيار مشخص ( قضاوت و داوري  .6

  اندازه گيري بيشتر كمي نگر است و ارزش يابي كيفي نگر
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  سه ويژگي ابزارهاي اندازه گيري 

  )آزمون ها ( انواع ابزارهاي اندازه گيري 

   آزمونهاي انشايي –الف 

   آزمونهاي عيني –ب 

   آزمونهاي مشاهده اي –ج 

   آزمونهاي عملكردي –د 

        مراحل طراحي و توليد ابزارهاي اندازه گيري و سنجش

 ) محتوا –هدف ( دي تهيه جدول دو بع - 1



  omc.azarmath.www                                                                                                                                              ت مررياضي آذگروه 

  

 ١٠ 

  هدف ها
رفتارهاي ( 

  )مورد انتظار 

  محتوا 
  نوع آزمون  )تعميم ها ( 

موقعيت ارزش 
  يابي 

  )ابزارمورد نظر(
درصد بارم از   )بارم ( نمره 

  كل نمره

      
        

  
  
  
  
 

  )آزمونهاي مورد نياز ( توليد ابزارهاي اندازه گيري  - 2

  )تشريحي (  سؤاالت انشايي -2-1

  معايب  مزايا
 اندازه گيري سطوح بااليي يادگيري - 1
 و سرعت در تهيه سؤاالت سهولت - 2
 :تحريك عادات مطلوب يادگيري مانند  - 3

كل نگري ، تحليل ، تفسير ، درك رابطه جزء و 
 كل

 تشخيص تفاوتهاي فردي ميان فراگيران - 4
  آزادي عمل پاسخ دهنده در توليد پاسخ - 5

 دشواري تصحيح و نمره گذاري - 1
 پايايي پايين - 2
 بودن زمان پاسخگوييوقت گير  - 3
 دشواري مقايسه عملكرد افراد - 4
  محدوديت تعداد سؤاالت - 5

  

  )تشريحي (       قواعد آزمون هاي انشايي 

 ) محتوا –هدف ( تدوين جدول دو بعدي  .1

 توجه به اهميت سؤال از نظر سنجش و يادگيري .2

 روشن و بدون ابهام بودن سؤاالت .3

  تدوين پاسخنامه هر سؤالتعيين سطح و رفتارهاي مورد انتظار از طريق .4

 پيش بيني نحوه ي تفكر فراگيران در پاسخدهي به سؤاالت .5
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 تعيين بارم و اجراي بارم هر سؤال .6

  ندادن حق انتخاب چند سؤال از ميان  سؤاالت به فراگيران .7

  )تشريحي ( قواعد تصحيح و نمره گذاري آزمون هاي انشايي 

 تهيه پاسخنامه براي هر سؤال .1

 راي بارم مربوط به هر سؤالتعيين  بارم و اج .2

 تصحيح هر سؤال به طور مستقل در تمام اوراق امتحاني  .3

 ارائه بازخورد به ياد گيرنده .4

 تصحيح هر ورقه امتحاني توسط دو يا چند نفر .5

 توجه به  كيفيت درك و فهم پاسخ دهنده در تصحيح هر سؤال .6

 نداشتن سوگيري در تصحيح اوراق امتحاني .7

 راق امتحانيعدم شناسايي صاحبان او .8

 مقايسه عملكرد پاسخ دهندگان با يكديگر .9

  توجه به اهداف هر سؤال هنگام تصحيح .10

  )عيني ( قواعد تهيه آزمونهاي چند گزينه اي       

 .متن و گزينه ها را بدون ابهام بنويسيد  .1

 . با هر سؤال تنها يك هدف را اندازه گيري كنيد  .2

 .تمام مطالب را در متن اصلي بياوريد  .3

 .طرح پرسش هاي گول زننده اجتناب كنيد از  .4

 . هر سؤال را مستقل از سؤاالت ديگر بنويسيد  .5

 . طول عبارت گزينه ها را يكسان در نظر بگيريد  .6

 . گزينه صحيح سؤال در گزينه هاي انحرافي سؤاالت ديگر نيايد  .7

 ) .مگر ماهيت سؤال منفي باشد ( متن  سؤال را به صورت جمله مثبت بنويسيد  .8

 . سؤال را طوري بنويسيد كه تنها يك گزينه صحيح يا صحيح ترين باشد هر  .9

 . گزينه ها بايد با متن سؤال جور شود و با آن مغاير نباشد  .10

 . گزينه هاي انحرافي را طوري بنويسيد كه به نظر صحيح بيايد  .11

 . ري كنيد از به كاربردن واژه هاي هدايت كننده و هم معني در گزينه ي صحيح و متن سؤال خوددا .12
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 . در گزينه آخر استفاده نكنيد ) هيچكدام ( و ) همه ي موارد فوق : ( از عبارتهايي مانند  .13

 . براي  سؤاالت محاسباتي وقت بيشتري در نظر بگيريد  .14

 . در هر سؤال خط بكشيد ... و ) صحيح ترين ( ، ) مهمترين ( در ذيل كلماتي مانند  .15

 . طوح مختلف يادگيري بنويسيد سؤاالت را  با توجه به حيطه ها و س .16

 .سؤاالت را طوري تهيه كنيد كه برآيند كاملي از يادگيري ها را در يك درس اندازه گيري كنند .17

 . جاي گزينه صحيح را در هر سؤال با توجه به سؤال قبلي و بعدي تغيير دهيد  .18

ميت و اعتبار عملكرد مي توانيد با خواستن توضيح در مورد گزينه انتخاب شده از سوي فراگير به اه .19
 . پاسخ دهنده بيافزاييد 

  .  گزينه در نظر بگيريد 5 تا 3تعداد گزينه ها را بين  .20

    اصول حاكم بر ارزش يابي پيشرفت تحصيلي   

 )هدفهاي برنامه درسي ( هدفهاي آموزشي متناسب بودن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با  .1

  )محتواي برنامه درسي ( اي درس  محتومتناسب بودن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با .2
   قدرت درك و فهم فراگيرانمتناسب بودن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با .3
  )فعاليتهاي ياددهي يادگيري (  روش هاي تدريس متناسب بودن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با .4
  ) مجموعي – تكويني –تشخيصي (  نوع ارزش يابي متناسب بودن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با .5
   )تدريس ( از فرايند آموزش و يادگيري بودن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي جه به اصل جدا نتو .6
ارزش يابي (  يابي پيشرفت تحصيلي  ارزشتوجه به حيطه ها و سطوح مختلف يادگيري در فرايند .7

  . )بايد برآيند كاملي از يادگيري ها را مورد اندازه گيري و سنجش قرار دهد 
  يابي پيشرفت تحصيلي  ارزشا در فرايند توجه به اصل تفكر واگر .8
 توجه به اصول حاكم بر يادگيري در ارزش يابي پيشرفت تحصيلي .9

 ابزارهاي) Pratieality(و عملي بودن ) Reliablity(، پايايي ) Validity(توجه به روايي  .10
  يابي پيشرفت تحصيلي ارزش

  لييابي پيشرفت تحصي  ارزشتوجه به اصل استمرار و مداومت فرايند .11
  يابي پيشرفت تحصيلي  ارزشدر فرايند) Feedback(توجه به اصل بازخورد  .12
  يابي پيشرفت تحصيلي  ارزشتوجه به اصل حفظ شأن منزلت اجتماعي فرد در فرايند .13
  يابي پيشرفت تحصيلي با  ارزشتوجه به اصل خود ارزش يابي و استقالل يادگيرنده در فرايند .14
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رايند مداري در برنامه  ريزي درسي و فرايند آموزش و مقايسه دو رويكرد نتيجه  مداري و ف
  يادگيري

  فرايند مدار  نتيجه مدار
  )نگرش سيستمي ( كل نگري   )قطعه نگري ( جزء نگري 

  توجه به فرايند يادگيري  توجه به محصول و نتيجه يادگيري
  توليد دانش  انتقال دانش

  فعاليتهاي گروهي  فعاليتهاي فردي
  تأكيد بر انگيزه هاي دروني  يفعاليتهاي يادگير

  تأكيد بر ارزشيابي فرايندي  تأكيد بر انگيزه هاي بيروني
  تأكيد برنوآوري و خالقيت ها  پيروي از دستورالعملها و دانش سازمان  يافته

آموزش برنامه اي ( آموزش مرحله اي و گام به گام 
(  

  آموزش در هم تنيده

  هدفهاي منعطف و مبتني بر موفقيت  ياهداف معين و از پيش تعيين شده تجويز
  تشويق همياري و همكوشي  تشويق رقابتي

  تأكيد بر رخدادهاي محيطي و موقعيتي  تأكيد بر انتظارات از پيش تعيين شده
  پيروي از الگوهاي شناختي و ساختارگرايي  پيروي از الگوهاي رفتاري

  طرح پرسش هاي واگرا  طرح پرش هاي همگرا
  خود راهبري در يادگيري با راهنمايي معلم  از جانب معلمهدايت و راهبري 

  خود ارزشيابي  ارزشيابي مستقيم از جانب معلم
سازمان دهي محتواهاي يادگيري قابل انعطاف و  سازمان دهي محتواي يادگيري از پيش تعيين شده

  مبتني بر تجارب پيشين فراگيران
روشهاي حافظه اي ( تأكيد بر يك سبك يادگيري 

(  
  تأكيد بر سبكهاي يادگيري مختلف

  پردازش اطالعات دريافت شده  پذيرش اطالعات دريافت شده
  توسعه قابليتهاي گروهي  توسعه قابليتهاي فردي
  مقايسه فرد با خودش  مقايسه افراد با يكديگر

  استفاده از آزمونهاي هنجاري  استفاده از آزمونهاي مالكي
 معلم بستگي فرايند تدريس سليقه اي و به عادات

  دارد
فرايند تدريس مبتني بر فرايند يادگيري و اصول 

  حاكم بر آن است
  نگاه به تعليم و تربيت ارگانيستي زنده و پوياست  نگاه  به تعليم و تربيت مكانيكي و كليشه اي است
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  ) يادگيري –فرايند ياددهي : ( تعريف يادگيري 

يد نظر كردن در ساختارهاي ذهني يا شناختي مبتني بر يادگيري فرايندي است از پديد آوردن يا تجد
  .تجربه كه به صورت تغيير در رفتار ياد گيرنده متجلي مي گردد 

  

  :اصول حاكم بر يادگيري 

 آمادگي .1

 توجه بر تجارب پيشين .2

 توجه به تجربه هاي روزمره .3

 )به كارگيري دست ها ، حواس ، مغز ( فعاليت ياد گيرنده  .4

 )اصل توجه به فهم ( ز و كل توجه به درك رابطه ج .5

 توجه به هدف مندي .6

 توجه به انگيزه و رغبت .7

 )براي تقويت و تثبيت آموخته ها ( تمرين و تكرار آگاهانه  .8

 تشويق و پاداش دروني .9

 توجه به پيش سازمان دهنده ها .10

 توجه به خالقيت .11

 انتقال يادگيري .12

 توجه به اصل آزادي در يادگيري  .13

 رزش يابي در يادگيريتأكيد بر خود راهبري و خود ا .14

  

  مجموعه قواعد طرح و تهيه انواع سؤاالت امتحاني

  قواعد تهيه ي سؤالهاي چند گزينه اي
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 . هر سؤال بايد يك موضوع مهم يا يك هدف آموزشي را اندازه بگيرد  
 . بيشتر از يك مسئله يا يك مطلب در هر سؤال قرار ندهيد  
 . از عبارات و كلمات قابل فهم آزمون شوندگان استفاده كنيد سؤالها را كامال روشن و واضح بنويسيد و  
 . از تكرار مطالب در گزينه ها خودداري كنيد  
 . مطالب اصلي سؤال با به طور كامل در تنه ي سؤال بنويسيد  
 . همه ي گزينه هاي يك سؤال بايد متجانس و به موضوع واحدي مربوط باشند  
 .ت تنها پاسخ درست يا قطعا درست ترين پاسخ باشد سؤال را طوري بنويسيد كه پاسخ درس 
 .  براي اندازه گيري فرايندهاي پيچيده ي ذهني از موقعيت هاي تازه استفاده كنيد 
گزينه هاي انحرافي را طوري بنويسيد كه توجه آزمون شوندگان بي اطالع از موضوع را به خود جلب  

 . كنند
 نحو درست مكمل متن سؤال ز نظر دستوري وجمله بندي بهگزينه هاي هر سؤال را طوري بنويسيد كه ا 

 .باشند
 . از به كار بردن اشاره هاي دستوري نامربوط و غيره خودداري كنيد 
 .  در سؤاالت منفي كلمات منفي را برجسته جلوه دهيد  

 )از طريق سياه نوشتن يا خط كشيدن زير كلمات ( 
از نوشتن سؤالهايي كه در آنها متن سؤال منفي و گزينه ها هم منفي هستند ، يعني منفي مضاعف ،  

 . احتراز كنيد 
و غيره » تمامي موارد فوق « ، » همه ي آنچه در باال گفته شد «  تا حد امكان از كاربرد عبارتهايي مانند  

 . خودداري كنيد 
 . سؤالها را مستقل از يكديگر بنويسيد  
 . ز طرح سؤالهاي گمراه كننده بپرهيزيد ا 
 . دو گزينه ي متضاد را كه يكي از آنها درست است به كار نبريد  
 . طول گزينه ي درست را در سؤالهاي مختلف تغيير دهيد  
 . محل گزينه ي درست را در ميان گزينه هاي انحرافي به طور تصادفي انتخاب كنيد 
 . نظر بگيريد  گزينه در 5 تا 3براي هر سؤال بين  
  . و از اين قبيل را زياد به كار نبريد » هيچ كدام از آنها « ، » هيچ يك از موارد باال « عبارتهايي نظير  

  آزمونهاي كوته پاسخ
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براي آزمون خود جدول مشخصات تهيه كرده و سؤالهاي آزمون را با توجه به جدول مشخصات  
 .بنويسيد 

 .  شود هر سؤال بايد موضوع مهمي را شامل 
 . صورت سؤال را كامال روشن بنويسيد به گونه اي كه پاسخ مشخص و معيني نياز داشته باشد  
 . صورت سؤال را از روي مطالب كتاب عينا نقل نكنيد  
در  سؤالهايي كه پاسخهاي آنها اعداد هستند ، واحد مقياس و ميزان دقتي را كه در محاسبات  

 . بايد رعايت شوند مشخص كنيد
 . ؤالهاي كوته پاسخ كامل كردني ، تنها كلمات و عبارات مهم را حذف كنيد در س 
در سؤالهاي كامل كردني كه براي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به كار مي روند تعداد زيادي جاي  

 .خالي منظور نكنيد 
 . جاي خالي سؤالهاي كامل كردني را تا آنجا كه ممكن است در قسمت پاياني سؤال قرار دهيد  
 . جاي خالي سؤالهاي كامل كردني را همواره يك اندازه تعيين كنيد  
 . تا  حد امكان به جاي سؤالهاي كامل كردني ، از سؤالهاي پرسشي استفاده كنيد  
در سؤالهاي كامل كردني ، از كاربرد اشارات دستوري و موارد ديگري كه جواب سؤال را مشخص    

  .مي كنند خودداري كنيد 

 

............... منطقه ..................... استان ..................... مالكهاي فني سؤاالت درس ) : 1(جدول شماره 
  مدرسه

  امتيازات مكتسبه
  موارد  

5  4  3  2  1  

شماره سؤاالتي كه مورد در 
  آنها رعايت نشده است

              تا چه حد سؤاالت از آسان به مشكل تنظيم شده اند ؟  1
              تا چه حد در سنجش يك هدف آموزشي بدون تكرار طرح شده اند ؟سؤاالت   2

تا چه حد هر سؤال بطور مستقل فقط يك هدف آموزشي را مورد سنجش قرار داده   3
              است ؟

              تا چه حد بارم هر سؤال با جواب مورد نظر متناسب مي باشد ؟  4
              ت شده است ؟تا چه در تدوين سؤاالت بودجه بندي كتاب رعاي  5

هر مورد ( تا چه حد متن يك سؤال راهنماي پاسخ آن سؤال يا سؤاالت ديگر نيست ؟      6
              ) امتياز كسر گردد2

              تا چه حد سؤاالت با عبارتي دقيق ، گويا و دور از ابهام طرح شده اند ؟  7

مة سؤاالت از ه( تا چه حد در طراحي سؤاالت به متن درسها توجه شده است   8
              )پرسشهاي آخر دروس نباشند و هيچ سؤالي خارج از كتاب طرح نشده باشد 
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              تا چه ميزان براي سؤاالت انشايي دامنه و حد در نظر گرفته شده است ؟  9

 امتياز كسر 2هر مورد غلط ( تا چه حد سؤاالت از نظر علمي صحيح طرح شده اند ؟   10
              )گردد 

              ة دقت در توزيع بارم هر سؤال به قسمتهاي مختلف پاسخ آن چقدر است؟درج  11
              )نظري ( تا چه حد سؤاالت از روائي الزم برخوردار مي باشند ؟   12
              )نظري ( تا چه حد سؤاالت از قوة تميز مناسب برخوردار مي باشند ؟   13
              )نظري ( ند ؟ تا چه حد سؤاالت از اعتبار برخوردار مي باش  14

   امتياز                                      جمع امتياز70                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رعايت سطوح حيطه شناختي) 2(جدول شماره 

  شماره سؤال
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برد
كار
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تحل

 و 
زيه

تج
  

                                                                  

يب
ترك
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  مشخصات ظاهري سؤاالت درس) : 3(جدول شماره 

 1 2 3 4 5  موارد رديف  امتيازات مكتسبه

گي ، نام منطقه ، نام درس ، تاريخ امتحان و مدت آيا مشخصات نام و نام خانواد  1
            امتحان در سربرگ وجود دارد ؟

در صورت ( تا چه حد فضاي كافي مناسب براي پاسخ سؤاالت در نظر گرفته است ؟  2
            )انتقال پاسخها به صفحات ديگر امتيازات كسر نگردد 

            تا چه حد خوانان بودن سؤاالت رعايت شده است ؟  3
            درجة كيفيت تكثير سؤاالت چقدر است  ؟  4

5  
  آيا بارم سؤال در گوشة سمت چپ ورقه دريك ستون مشخص شده است ؟

 – امتياز 3 مشخص بودن بارم بدون رعايت بند فوق – امتياز 1مشخص نبودن بارم (
  ) امتياز5رعايت كامل بند فوق 

          

مطابقت (يافته به ورقه مطابقت دارد؟ آيا مجموع نمرات سؤاالت يا نمرة اختصاص   6
            ) امتياز 1 مطابقت نداشتن – امتياز 5داشتن 

             امتياز– 30  
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   ادبيات سؤاالت)4(جدول شماره 

شماره سؤاالتي كه موارد در آنها رعايت   امتيازات مكتسبه
  مواردرديف  نشده است

5 4 3 2 1   

   اماليي محفوظ مانده اند؟تا چه حد متن سؤاالت از غلط  1
              ) امتياز كسر گردد2هر مورد غلط (

2  
تا چه حد از نشانه ها ، نقطه گذاريها و رسم الخط صحيح استفاده 

  شده است ؟
  ) امتياز كسر گردد 2هر مورد غلط (

            

              تا چه حد از جمالت كوتاه و روان استفاده شده است ؟  3

 در تهيه و تنظيم سؤاالت رعايت شده تا چه حد نكات دستوري  4
              است ؟

               امتياز                        جمع امتيازات20
  

  امتيازات كسب شده از جدولهاي ارزشيابي) 5(جدول شماره 

    )1(امتياز كسب شده از جدول شماره 
   )2(امتياز كسب شده از جدول شماره 
   )3(امتياز كسب شده از جدول شماره 
   )4(امتياز كسب شده از جدول شماره 

    جمع امتياز استان
  

  

  

  

  )46 ، ص2001آندرسون ، كراتول ، و همكاران ، (بعد دانش :   خالصة طبقه بندي تازة حوزه  شناختي 4- 2جدول 
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  نمونه ها  طبقه ها و خرده طبقه ها
اند تا با يك رشتة علمي آشنا شود يا مسائل مربوط به آن را حل  عناصر بنيادي كه دانش آموز بايد آنها را بد–دانش آمور واقعي .الف

  . كند 
  دانش اصطالحات. الف الف 
  دانش اجزاء و عناصر خاص. الف ب 

  واژگان تخصصي ، عالئم موسيقي
  منابع طبيعي مهم ، منابع اطالعاتي مطمئن

  .  عناصر امكان مي دهد تا با هم ارتباط برقرار نمايند  روابط ميان عناصر بنيادي يك ساخت كلي تر كه به  آن–دانش مفهومي . ب 
  دانش طبقه بندي ها و طبقه ها. ب الف 
  دانش اصلها و تعميمها. ب ب 
  دانش نظريه ها ، الگوها ، و ساختها. ب ب 

  دورانهاي زمين شناسي ، شكلهاي مالكيت تجاري
  قضية فيثاغورث،قانون عرضه و تقاضا

  )كنگره(نظرية تكامل ، ساخت مجلس 
   چگونگي انجام دادن كارها،روشهاي پژوهشي، و مالكهايا معيارهاي استفاده از مهارتها،الگوريتمها،و روشها–دانش روندي .پ

دانش مهارتها و الگوريتمهاي خاص يك . پ الف
  موضوع
  فنهاو روشهاي خاص يك موضوعدانش . پ ب
دانش معيارهاي تعيين زمان استفاده از . ب پ

  سبروشهاي منا

مهارتهاي مربوط به نقاشي با آب رنگ ، الگوريتمهاي مربوط به تقسيم اعداد 
  صحيح

  فنون مصاحبه ، روشهاي علمي
براي داوري دربارة سهولت كاربرد يك روش خاص براي  معيارهاي مورداستفاده

  برآورد هزينه هاي شغلي
  ناخت خودش دانش شناخت به طور كلي و آگاه بودن فرد از ش–دانش فراشناختي . ت

  )استراتژيك(دانش راهبردي . ت الف 
  
  

دانش مربوط به تكاليف شناختي،شامل . ت ب 
  دانش موقعيتي و شرطي مناسب

  دانش خود. ت پ

دانش خالصه كردن به عنوان وسيله اي براي درك ساختار بخشي از يك كتاب 
  )وسايل كمك حافظه (درسي ، دانش استفاده از ياديارها 

كه معلمان مورد استفاده قرار مي دهند، دانش الزامات ونهايي دانش انواع آزم
  شناختي تكاليف مختلف
  دانش اينكه نقد كردن 

  

  

  

  )65،ص2001آندرسون،كراتول، و همكاران ،( خالصة طبقه بندي حوزة شناختي 4-3جدول 

  فرايندهاي شناختي و نمونه هاي آنها  طبقه ها و خرده طبقه ها
  . ن دانش مورد نظر از حافظة دراز مدت  يافت–به يادآوردن . 1
  بازشناسي. 1/1
  بازخواني. 2/1

  بازشناختن يا بازشناسي تاريخ رويدادهاي مهم تاريخي يك كشور
  تاريخ رويدادهاي مهم تاريخي يك كشور) نام بردن (بازخواني 

   . ساختن معني از پيامهاي آموزشي شامل مطلب شفاهي ، كتبي ، و تصويري –فهميدن . 2
  تفسير كردن. 1/2
   مثال آوردن.2/2
   طبقه بندي كردن.3/2

  سخنرانيها و اسناد مهم را به زبان خود بيان كردن
  ذكر نمونه هايي از سبكهاي مختلف نقاشي

  اللهاي روانيطبقه بندي كردن موردهاي مشاهده شده يا توصيف شدة اخت
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   خالصه كردن.4/2
   استنباط كردن.5/2
   مقايسه كردن.6/2
   تبيين كردن.7/2

  نوشتن خالصه اي از رويدادهاي نشان داده شده در يك نوار ويدئويي
  در يادگيري يك زبان خارجي ، استنباط اصول گرامري از روي مثالها

  مقايسه كردن رويدادهاي تاريخي با موقعيتهاي معاصر
  بيان علتهاي رويدادهاي مهم تاريخ فرانسه در قرن هيجدهم

  . ا كردن يا مورد استفاده قرار دادن يك روش يا رويه در يك موقعيت معين  اجر–به كاربستن . 3
  اجرا كردن. 1/3
  مورد استفاده قرار دادن. 2/3

  تقسيم كردن يك عدد صحيح چند رقمي بر يك عدد صحيح چند رقمي ديگر
  .عيين اينكه قانون دوم نيوتون در چه موقعيتي مورد استفاده قرار مي گيرد ت

  . شكستن مواد يا مطالب به اجزاء و تعيين اينكه اجزاء چگونه با هم و به يك ساختار يا هدف كلي ارتباط مي يابند –ردن تحليل ك. 4
  متمايز كردن. 1/4
  سازمان دادن. 2/4
  
  نسبت دادن. 3/4

  )در يك مسئلة رياضي ( متمايز كردن اعداد مربوط و نامربوط 
 خاصريخي به شواهد الزم براي له و عليه يك تبيين تاريخي سازمان دادن شواهد موجود در يك توصيف تا

  سياسي نويسندةيك مقاله از روي مطالبي كه نوشته استتعيين ديدگاه 

  .  داوري كردن بر اساس معيارها و استانداردها –ارزشيابي كردن . 5
  وارسي كردن. 1/5
  
   نقد كردن.2/5

  هاي مشاهده شده هستند يا نه تعيين اينكه نتيجه گيريهاي يك محقق حاصل داده 
  داوري دربارة اينكه كدام يك از دو روش موجود براي حل يك مسئلة معين بهتراست

  .  كنارهم قرار دادن عناصر براي ايجاد يك كل مفيد و منسجم ؛ استفاده از عناصر براي ايجاد يك الگوي نو –آفريدن . 6
  توليد كردن. 1/6
   طرح ريزي. 2/6
  وردن پديد آ. 3/6

  توليد يك فرضيه براي توجيه يك دادة مشاهده شده
  طرح ريزي يك پژوهش دربارة يك موضوع تاريخي معين

  ساختن محيط زيست براي جانداران معين و با هدف معين
  


