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...طّراحی کنم

 - خاص مخاطبان کانال  ارزشیابی کیفی  ٢۶: یادآوری
آزمون عملکردی : موضوع  ١٣٩۴آبان / توصیفی



:حداقل سھ معنا مي توان برداشت كردمفھوم كیفیت من می دانم از 

در این ارتباط ھ ر  .كیفیت بھ وضعیت مطلوب یا استانداردھاي یك عمل یا ویژگي شي اشاره دارد)١
اندازه عمل ،یا شیوه ي اجرا، یا تولید یك محص ول در وض عیت حاض ر ب ا آن اس تاندارد ھ ا منطب ق        

ب  راي نمون  ھ اگرب  راي  آم  وزش و س  نجش اس  تاندارد  . باش  د، از كیفی  ت بیش  تری برخ  وردار اس  ت  
ھ  ایي تھی  ھ ش  ود ،روش آم  وزش وس  نجش معل  م در ك  الس ب  ا كیفی  ت خواھ  د بودالبت  ھ اگرب  ا آن            

. استانداردھا منطبق باشد

ب راي ان دازه گی ري م الک ھ ا      .كیفیت ممكن است بھ ش یوه ي ان دازه گی ري مالکھ ا مرب وط باش د      ) ٢
در عل  م روان س  نجي ب  ھ  . ازان  واع مقیاس  ھاي فاص  لھ اي ،رتب  ھ اي و مقول  ھ اي اس  تفاده م  ي ش  ود  

مقی اس ھ اي كیف ي گفت ھ     ..) عالي،خیلي خوب ،خوب ،ض عیف و (مقیاس ھاي مقولھ اي مرتب شده 
چون با ای ن مقی اس نم ي ت وان ب ھ ص ورت پیوس تھ ب ھ اج زاي ری زمالک ھ ا م ورد نظ ر،              . مي شود

. اعداد اعشاري و مستمر اختصاص داد

كیفیت ممكن است بھ تولید مفھوم واستنباط ھایي  كھ یك ف رد در اث ر تجرب ھ بدس ت آورده اس ت      )٣
از دیدگاه ساخت گرایان آموزش وسنجش باید بر ترغیب دان ش آم وزان ب ھ تولی د دان ش      .گفتھ شود

.و كشف مفھوم از آن تاكید شود
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یعنی؛داده کیفی من می دانم 

توصیف شفاھی و کتبی آنچھ دانش آموز در موقعیت ھای واقع ی وزن ده انج ام م ی دھ د وی ا م ی        
گوید ب رای کش ف برداش ت ھا،تفس یرھا، تع اریف ومعن ایی ک ھ اونس بت ب ھ موض وعات ی ادگیری            

.دارد) دانش ،مھارت ھا و نگرش ھای مربوط بھ مفاھیم درسی(

با توجھ بھ نظریھ ساخت گرایان دانش آموز باید خود اصول والگوھا را بسازد پ س بای د تمرك ز    
بر سنجش مفھوم و برداشت ھ اي خ ود س اختھ ي دان ش آم وز ازدان ش و مھ ارت ھ اي آموخت ھ          

ای  ن ن  وع س  نجش، كیف  ي اس  ت زی  را قص  د دارد از ای  ده ھ  ا و ذھنی  ات  دان  ش آموزب  ھ  ش  ده باش  د 
توصیف مفھومی كھ او از تجربھ با آموختھ ھا ساختھ است بپ ردازد وعملك رد اورا ازای ن منظ ر     

. ھدایت كند 
درسنجش كیفي بھ تولی د و كش ف مفھ وم ،خ ود س نجي ، اندیش ھ ورزي ب ر محص والت ی ادگیري          

.،خود كنترلي وخودنظم دھي یادگیري تاکید می شود
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یعنی ؛یادگیری من می دانم 
  

پایدار در توان بالقوه ی یادگیرنده در اثر تجربھ"تغییر نسبتا
  

؛یعنی یادگیری کیفی  من می دانم

تغیی   ر نس   بتا پای   داردر رفت   ار ب   القوه از طری   ق تغیی   ر بنی   ادی در س   اخت ھ   ای  
شناختی ، تفسیر ھا و تجارب شخص ی ب ا مش ارکت فع ال یادگیرن ده در تعام ل ب ا        

موقعیت ھای واقعی
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باید؛ یادگیری کیفیآموزش برای  من می دانم
 

 متمرکز آموز دانش مشارکت و تجارببر کھ کنم استفاده آموزشی ھای روش از
 .شود می تاکید محوری برمسالھ آن ودر بوده

  
  
  

باید؛ سنجش  یادگیری کیفیمن می دانم برای 
  

  دانش مشارکت و برتجارب آن در کھ کنم استفاده عملکرد سنجش ھای روش از
شود می تاکید محوری مسالھ ونیز آموز
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یعنی؛ عملکردمی دانم  من
  

 در کالسی ی شده آموختھ مھارت ھاي و دانش از استفاده مھارت و توانایي

.آن با سازش ھدف با زندگي موقعیت ھاي با مشابھ یا زندگي موقعیت ھاي
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با کدام یک از طبقھ ھای  اھداف یادگیری تعریف می شود؛ عملکردمن می دانم 

برای اھداف یادگیری در نظر داشتھ  استدالل مفاھیم،مھارت ھا و تولیدات ترکیبی ازافعال طبقھ ھای  باید
باشم

انواع طبقات ھدف ھاي 
یادگیري

شاخص ھاي افعالي ھدف ھاي یادگیريتعریف مفھوم

دانش
اطالعات بنیادي كھ حفظ معنادار آن ھا براي 
درك و فھم دیگر مھارت ھا و تولیدات بسیار 

مھم است

توصیف كردن، بازشناسي كردن گفتن ساده، نام 
بردن، تعریف كردن، انتخاب كردن، جور كردن، 

بھ یادآوردن، بازشناسي كردن

استفاده از دانش بنیادي و پایھ براي استدالل مفاھیم
تصمیم گیري وروبرو شدن با مسایل

تفسیر كردن، مثال آوردن، طبقھ بندي كردن، 
یك (خالصھ كردن، ، مقایسھ كردن، تبیین كردن 

، تركیب )رابطھ علت و معلولي برقرار كردن
كردن، تشخیص شباھت ھا و تفاوت ھا، بھ 

صورت فرمول در آوردن، ارزشیابي كردن، نقد 
كردن، بحث نتایج با دلیل

استفاده از دانش و استدالل براي انجام عمل یا مھارت ھا
در حین انجام یك تكلیف

مشاھده كردن، صحبت كردن با استدالل، خواندن 
با استدالل، اجرا كردن با استدالل، بھ كاربستن 

)مورد استفاده قرار دادن(با استدالل 

استفاده از دانش، استدالل و مھارت براي ایجاد تولیدات
یك محصول

طرح ریزي یك عمل نوشتن یا پوستر براي یك 
موضوع، پدیدآوردن یك گزارش
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چند نوع است؛روش ھای سنجش عملکرد من می دانم 
  

 تحقیقي، پروژه ھاي  چون اندازه  گیري  روش ھاي از وسیعي گستره ي بھ عملكرد سنجش

  تمام در کھ شود می شامل عملكرد آزموننیز و کار پوشھ و رفتار درجھ بندي فرم ھاي

 ھای موقعیت در آموزان دانش تحصیلی عملکرد یا ھا آموختھ از استفاده توانایی آنھا

  .شود می ھدایت و ،سازماندھی گیری اندازه زندگی واقعی
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یکی از ابزارھای سنجشی است کھ ؛  آزمون عملكردمن می دانم 
  

  در را خود توانایي واقعي زندگي با مشابھ یا واقعي تكالیف انجام با آموز دانش

  محصول تولید ،مسألھ حل ،استدالل براي شده آموختھ مھارت ھاي و دانش از استفاده

 را آن كیفیت عملكرد، مشاھده ي با معلم سپس داده، نشان ویژه مھارت یك اجراي یا و

»مي دھد قرار قضاوت مورد و توصیف

آزمون عملکردی : موضوع  ١٣٩۴آبان / توصیفی - خاص مخاطبان کانال  ارزشیابی کیفی  ٢۶: یادآوری



تفاوت داردآزمون عملكرد  با كاغذي–آزمون مداد من می دانم 

ویژگی ها
  

آزمون عملکردکاغذي –آزمون مداد 

دانش آموز پاسخ را انتخاب :نحوه پاسخ دهی
ویا تشریحی می نویسد

دانش آموز تکلیفی را انجام داده، نتایج را 
.تحلیل و دانش تولید می کند

حاوي سؤاالتی است که :محتواي ابزار
کتاب محور است

تکالیف مرتبط با موقعیت هاي زندگی را 
)مساله محوري.(شامل می شود 

  

سطح درگیري  
:شناختی

دانش پایه و درك مطلب را 
بررسی می کند

توانایی استفاده از دانش و مهارت رادر 
موقعیت ها نشان می دهد

  
تهیه و اجراي 

:ابزار
محور است –معلم     

دانش آموز و معلم محور است  

اعتبار و عینیت  
:نتایج

  
به راحتی قابل بررسی 

است
  

به روش هاي پیچیده نیاز دارد
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  است شده شکیلت بخش ازسھعملكرد آزمون محتوای دانم می من
  

یادگیری ھای نشانھ ھاو ھدف )١

  آن انجام روش و تکلیف )٢

  عملکرد توصیف و گیری اندازه روش )٣
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را چگونھ اجرا کنم آزمون عملکردمن می دانم گام ھای پنجگانھ ساخت 

  
  

  این انجام با خواھم مي را ازدرس مفاھیمي چھ یا چیزي چھ کنم می سوال خودم از :اول گام
 سنجم؟ بھ تكلیف

   جملھ چند یا دریك عملكرد تعریف یا یادگیري ھدف نوشتن با باید گویم می خودم بھ پاسخ در و
  » زیست محیط« درس مفاھیم براي...كندو وتحلیل كند بفھمد،استفاده مانند افعالي ترکیب با

  بنویسم

:آموز دانش دارم انتظار یادگیری ھدف: مانند

مسئولیت مراقبت از محیط زیست و منابع آن را درک کند  وبا نوشتن نامھ ای اھمیت  زمین بھ 
عنوان  تنھا سیاره ای ک ھ م ی ت وان در آن زن دگی ک رد را توض یح دھ د و تحلی ل ک ن چ ھ اتف اقی            

.  خواھد افتاد اگر مسئوایت خود را خوب انجام ندھد
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  و گیرد مي انجام انتظاراتم بھ توجھ با تكلیف بفھمم چگونھ کنم می سوال خودم از :دوم گام
است؟ صحیح آموز دانش عملكرد

  را عملكرد یا یادگیري ھدف بھ رسیدن ھای نشانھ شواھدو باید گویم می خودم بھ پاسخ در و
بنویسم

 عملكرد ھای نشانھ شواھدو :مانند

.کند  انتخاب نقاشی تابلوی برای مناسبی عنوان١.

.دھد توضیح را زیست محیط تخریب با آلوده آب ارتباط٢.

کند اشاره را زیست محیط بر آلوده ھوای تاثیر بھ٣.

.کند برقرار منطقی ارتباط کشاورزی و سالم تعذیھ ، تندرستی و سالمتی بین۴.

  .کند پیشنھاد را مناسب ھای حل ه را زیست محیط از محافظت برای مثال ذکر با۵.

.بنویسد خود ساالن و سن ھم برای زمین اززبان روشن و واضح ای نامھ۶.

.کند رعایت را )...و کلمات تکرار از پرھیز و نگارشی عالئم (دستوری قواعد نامھ متن در٧.

.کند اشاره زندگی در آن نقش و زمین اھمیت بھ نوجوانان برای ای نامھ قالب در٨.

.براساس شواھد موجود وضعیت زمین را در آینده  پیش بینی کند ٩.  - خاص مخاطبان کانال  ارزشیابی کیفی  ٢۶: یادآوری
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 آموز دانش خواھم مي كارھایي یا چیز چھ کنم می سوال خودم از :سوم گام
 شرایط چھ بھ باتوجھ و دھد؟ انجام )زیست محیط (درس این با درارتباط

شود؟ انجام اي مسالھ چھ بھ پاسخ ودر محیطي چھ ودر

  ایجاد ھدف با گونھ معما ي مسالھ یك باید  گویم می خودم بھ پاسخ در و
 بھ را تکلیف انجام روش و بنویسم تكلیف انجام براي آموز دردانش انگیزه
کنم معرفی كار ابزارھاي ھمراه

مانندمانند
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نیازی بھ وسایل ندارم در این آزمون

v او نقاشی زیر را کشیده است ولی در این فکر  . کیمیا در مسابقات نقاشی مدرسھ شرکت کرد
.  درک کننداست کھ چھ نامی برای نقاشی خود انتخاب  کند تا دیگران پیام او را بھ خوبی 

نظر تو کیمیا درحین کشیدن نقاشی زیر دغدغھ ی چھ مسالھ ای را داشت ؟ بھ *  
تو جای او باشی چھ عنوانی برای نقاشی انتخاب می کنی؟   اگر  * 

.............عنوان
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نحوه ي انجام تکلیف 
:می کنم برای انتخاب عنوان نقاشی، ابتدا بھ پرسش ھای زیر پاسخ بده پیشنھاد         

آب آلوده شود ، چھ چیزھایی صدمھ می بینند؟ اگر  - ١

  ؟آب آلوده ، حتی اگر آن را مصرف نکنیم، باز ھم بھ ما صدمھ میزندچگونھ  - ٢ 
ھوا آلوده شود ، چھ چیز ھایی صدمھ می بینند؟ اگر  - ٣ 

چرا کنند؟استفاده اینجا کشاورزی کنند،میتوانند ازمحصوالت منطقھ زندگی می دراین مردمی کھ آیا  - ۴

با توجھ بھ کلمات داخل جعبھ ، سھ کار مھمی ک ھ م ی ت وانیم ب رای مراقب ت از مح یط زیس ت         -۵
.خود انجام دھیم، پیدا کنید؟ برای ھر کدام یک مثال بزن

............................................ مثال؛.............................................. )الف
............................................ مثال؛ ............................................ )ب
...........................................مثال؛..................................................)ج
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بخواھ د نام ھ ای ب رای    » من بھ کمک تو احتی اج دارم « بھ نظر تو اگر زمین با عنوان ) ٦ 
بچھ ھای ھم سن تو بنویسد و بگوید کھ آنھا چھ کارھایی می توانند برای مراقبت از زم ین  

 .و منابع آن انجام دھند ، چگونھ خواھد نوشت
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 با آموزرا دانش محصول یا عملكرد چگونھ کنم می سوال خودم از :چھارم گام
دھم؟ قرارر قضاوت مورد و مشاھده یادگیري، ي ھا نشانھ بھ توجھ

  یادگیری ومالکھای شواھد بھ توجھ با بایست می گویم می خودم بھ پاسخ در و
  دانش خودسنجی برای فعالیتی و کنم کامل را عملكرد توصیف راھنماي جدول

.بگیرم نظر در آموزانم

مانندمانند
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.است کرده انتخاب نقاشی تابلوی برای مناسبی نام .١ 
.است داده توضیح را زیست محیط تخریب با آلوده آب ارتباط١.

.است کرده بیان را زیست محیط بر آلوده ھوای تاثیر٢.

.است کرده برقرار منطقی ارتباط کشاورزی و سالم تندرستی،تعذیھ سالمتی، بین٣.

  .است کرده پیشنھاد را مناسب ھای حل ه را زیست محیط از محافظت برای۴.

   .است زده مثالی خود پیشنھادی ھای حل راه از کدام ھر برای۵.

.است نوشتھ خود ساالن و ھمسن برای زمین اززبان واضحی ای نامھ۶.

.است کرده اشاره زندگی در آن نقش و زمین اھمیت بھ خود نامھ در٧.

  .است کرده بینی پیش  آینده در را زمین وضعیت٨.
 را )...و کلمات تکرار از پرھیز و نگارشی عالئم (دستوری قواعد نامھ متن در.١٠

.است کرده رعایت

        

  
................................................................................. :توصیفی بازخورد

:جدول راھنمای توصیف عملکرد 
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خودسنجی

.........................................................زیرا ................ ت لذتلّیمن از این فعاّ•

.......................................................................آموختم که در این فعالّیت من •

...................................................................................... من تصمیم دارم•

. برای مهین باید کار هایی اجنام بدهم . یادبگیرم .......................... باید تالش بکنم که •

....................................................................................................مثل؛   
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  .تاسکیفی در چھ شرایطی بازخورد توصیفی می دانم محتوای یک من  

:براي دانش آموزانم دقیقًا مشخص  كنم كھ باید 
)؟چیست مطلوبوضعیت (ونشانھ ھای یادگیري كھ  باید بھ آن برسد چیست؟ ھدف )١
تا چھ اندازه با این اھداف ونشانھ ھا فاصلھ دارد؟ ) ٢
چگونھ و با چھ روش ھاي مناسبی  فاصلھ ي عملكرد خود با وضعیت مطلوب  ) ٣
.  را كاھش و رفع كند) ھدف ھاي یادگیري(

.در آزمون را چگونھ انتخاب کنم زمان اجرای خودسنجینیز می دانم و  

ھرگاه یك آزمون را با ھدف ارزشیابي تكویني یعنی در حین آموزش است می توانم  
نشانھ ھا را تكمیل کنم وسپس از دانش آموزانم بخواھم با توجھ بھ پاسخ   ابتدا  جدول

ھای خود و بازخورد توصیفی من خود سنجي را انجام دھند ولي اگربخواھم 
را با ھدف ارزشیابي تراكمي یعنی برای جمع بندی و در پایان مبحث  اجرا  آزمون

کنم  از دانش اموزانم می خواھم با توجھ بھ نشانھ ھاي تحقق در جدول بھ خود سنجي 
اقدام کنند سپس خودم  جدول را تكمیل ، و با توجھ بھ انتظاراتم و خودسنجی دانش 

. اموز، بازخورد توصیفی را می نویسم 
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چگونه از صحت آزمونی کـه طراحـی کـرده ام     از خودم سوال می کنم  :گام پنجم
مطمئن شوم ؟آیا این آزمون، من را به هدفم می رساند ؟ آیا اعتبار دارد؟

ب  ا مش ارکت دیگرھمک  ارانم ب  ھ  گــویم  بهتــر اســت و در پاســخ بــه خــودم مــی 
. بازنگری واصالح مراح ل چندگان ھ ی طراح ی آزم ون عملک رد اق دام  ک نم       

ازھمکارانم می خواھم با توج ھ ب ھ ھ دفھای ی ادگیری وش واھد مرب وط ب ھ آن        
مشخص کنند کھ تا چھ اندازه،تکالیف وجدول توصیف عملک رد ب ا اھ داف و    

پ س ازدریاف ت ب ازخورد ھ ای     . شرایط دان ش آم وزان منطب ق وسازگاراس ت    
. مناسب ازھمکارانم نسبت بھ اصالح و تعدیل آزمون عملکرد اق دام م ی ک نم   

آنگ  اه ب  ا اص  الح نھ  ایی  ب  ا اطمین  ان بیش  ترمی ت  وانم آزم  ون عملک  رد را در   
.مورد دانش آموزانم اجرا کنم
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زیرا؛. آزمون عملکردی را فردی اجرا کردالبتھ می دانم باید 

در ای ن نظری ھ   . اساس شكل گیري آزمون عملكرد مب اني نظ ري س ازنده گرای ي اس ت     
دانش آم وز براس اس جنب ھ ھ اي ش ناختي و ع اطفي درتعام ل ب ا عوام ل محیط ي و ب ا            

ی  ا تولی  د س  اخت ھ  اي ش  ناختي  ی  ادگیرياس  تفاده از واقعی  ت ھ  اي درس  ي شخص  ا در  
ھ  دف از آزم  ون عملك  رد ای  ن اس  ت ك  ھ دقیق  ا    مش  اركت دارد درمرحل  ھ س  نجش نی  ز   

بررسي شود آی ا دان ش آم وز ب ھ تولی د شخص ي ای ن س اخت ھ ا ی ا ی ادگیري نای ل آم ده              
..                                                                اس              ت ی              ا ن              ھ 

بنابراین، آزمون عملكرد یك ابزار سنجش انفرادي اس ت و براس اس مب اني نظ ري آن     
از این آزمون نمي توان بھ صورت گروھي استفاده ك رد ب راي س نجش گروھ ي الزم     

.است از پروژه ھاي گروھي كھ داراي مراحل ساخت مشخص ي ھس تند اس تفاده ش ود    
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زاده شریف مریم : تنظیم و یه

 مبانی و پژوھشی ھای یافتھ بر تاکید با ( عملکرد آزمون تھیھ و آموزش عملی راھنمای و اصول کتاب : منبع
  ) ١٣٩١( اندیشان زنده انتشارات  خلق خوش ایرج دکتر )گرایی سازنده یادگیری

 - خاص مخاطبان کانال  ارزشیابی کیفی  ٢۶: یادآوری
آزمون عملکردی : موضوع  ١٣٩۴آبان / توصیفی


