
 آزمونهای توانایی کدامیک از موارد زیر را مورد سنجش قرار می دهند؟

 ☑ استعدادهای افراد-1

 خصوصیات شخصیتی-2

 ایحرفه  –مسائل روانی -3

  ویژگیهای عاطفی-4

 

 در مقایسه مفاهیم اندازه گیری و ارزشیابی کدام عبارت مناسب است؟

 ☑ ارزشیابی شامل داوری در خصوص مطلوب بودن یا نبودن نتایج اندازه گیری است-1

 د و قضاوت و عالقه آنها را به اندازه گیری تبدیل می کندارزشیلبی اعداد را در اختیار ما می گذار-2

 آن برای چیزی ارزش قائل می شویماندازه گیری فرآیندی است که از طریق -3

 ا تعیین می کنیمدر اندازه گیری کم و زیاد بودن خوب و بد بودن و این قبیل چیزها ر-4

 

یادگیرندگان به  آزمونهای مورد استفاده در ارزشیابی تراکمی زمانی که هدف تعیین میزان تسلط یابی

 غالبا از کدام گروه هستند؟ تمام اهداف نیست

 وابسته به مالک مطلق-1

 ☑ وابسته به مالک نسبی-2

 آزمونهای مالکی-3

 یرهنجاریآزمونهای غ-4

 



 وجه تسمیه )علت نامیدن( آزمونهای عینی چیست؟

 به دلیل آنکه هم سوال ها و هم جوابها با هم در اختیار آزمودنی قرار میگیرد-1

 چون تصحیح کردن برگه های آزمون به سرعت و سهولت بهتری انجام می شود-2

 ☑ به خاطر آنکه نظر شخصی مصحح در تصحیح برگه ها دخالتی ندارد-3

 زیرا موارد مربوط به سوال به صورت کامال مشخص در اختیار شاگرد قرار میگیرد-4

 

 در خصوص قواعد تصحیح سوالهای تشریحی کدام گزینه درست بیان شده است؟

 یک روزه تصحیح کنید سعی کنید برگه های دانش آموزان را با فاصله زمانی-1

 نکات دستوری امالیی و انشایی و مثل آن را مد نظر قرار دهید-2

 ☑ با نوشتن یک پاسخ نمونه از دخالت عوامل نامربوط جلوگیری کنید-3

 از نوشتن اشتباهات دانش آموزان روی برگه های آزمون خودداری کنید-4

 

 خود را در قالب جمالت استفهامی طرح کند؟چرا پیشنهاد می شود آزمون ساز تازه کار متن سواالت 

 ☑ ا به این شکل هدف سوال به طور آشکارتری بیان می شودزیر-1

 چون از لحاظ سهولت تصحیح کاربرد بیشتری برای مصحح فراهم می کند-2

 زیرا پیشرفت تحصیلی را در زمینه های گوناگون بهتر می سنجد-3

 به این شکل امکان حدس زدن را از آزمودنی سلب می کند زیرا-4

 

 کدام گزینه مبین یکی از قواعد تهیه سواالت چند گزینه ای است؟



 ☑ همه گزینه های سوال باید به موضوع واحدی مربوط باشند-1

 در آزمونهای پایانی از گزینه نمی دانم استفاده نمایید-2

 سوال قرار دهیدحتی المقدور بیش از یک مسئله در هر -3

 گزینه های انحرافی باید آزمودنیهای مطلع و بی اطالع را جلب کند-4

 

 کدام روش در نمره گذاری آزمونهای عینی روش متداول و ساده تری است؟

 ☑ احتساب کلیه پاسخ های درست بدون کسر نمره برای حدس زدن-1

 کسر مقداری از نمره بدون احتساب بخشی از پاسخهای نادرست-2

 کسر مقداری از نمره برای جبران حدس زدن-3

 احتساب بخشی از پاسخ های نادرست با کسر نمره برای حدس زدن-4

 


