
 بسمه تعالي

 

 پاسخنامه سواالت درس سنجش آزمون استخدامي دي 99

 

 

 .در كدام يك از مقياس هاي اندازه گيري زير، تمامي چهار عمل رياضي مجاز است؟1

 كتاب اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي دكتر سيف(49: همه عمليات آماري و رياضي مجاز است. )صفحهنسبي ، 

 

 ارزشيابي هدف آزاد توسط كدام صاحب نظر و به كدام منظور ارائه شده است؟.الگوي 2

  اسكريون: ارزشيابي هدف آزاد را به عنوان جانشيني براي ارزشيابي مبتني بر هدف پيشنهاد نداده است، بلكه آن را مكمل

 (سيف دكتر آموزشي ارزشيابي و سنجش گيري، اندازه كتاب ،81ارزشيابي مبتني بر هدف مي داند.)صفحه 

 

 .هدف زير مربوط به كدام يك از سطوح حيطه شناختي است؟3

 "ارزش هاي مذهبي نويسنده يك مقاله از محتواي مقاله او درباره اخالق تعيين"

 (سيف دكتر آموزشي ارزشيابي و سنجش گيري، اندازه ، كتاب137)صفحه  تحليل كردن 

 

 نوشتن گزينه انحرافي براي آزمون هاي چند گزينه اي صحيح است؟.كدام مورد در خصوص نحوه 4

  ارزشيابي و سنجش گيري، اندازه كتاب ،203از نظر محتوايي، متجانس و شبيه به گزينه درست سوال باشد.) صفحه 

 (سيف دكتر آموزشي

 

 .كدام مورد از ويژگي هاي سنجش عملكردي نيست؟5
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  (سيف دكتر آموزشي ارزشيابي و سنجش گيري، اندازه كتاب ،267تاكيد بر سنجش غيرمستقيم. )صفحه 

 

 .در سوال زير از كدام مقياس استفاده شده است؟6

 درجه بندي نگاره اي توصيفي 

 

 .كدام مورد در خصوص استفاده از روش يادداشت هاي روزانه براي سنجش عواطف دانش آموزان صحيح است؟7

  و سنجش گيري، اندازه كتاب ،405يادگيري دانش آموزان را ممكن مي سازد.)صفحه شناسايي روش ها و راهبردهاي 

 (سيف دكتر آموزشي ارزشيابي

 

 . كدام مورد ازويژگي هاي روش مصاحبه به عنوان يكي از روش هاي گردآوري اطالعات است؟8

 زمان بر بودن و هزينه باال 1گزينه : 

 

ارزيابي چهارسطحي كرك پاتريك مي توان داليل عدم بكارگيري مهارت هاي .در كدام يك از مراحل الگوي 9

 جديد در شغل توسط فراگيران را مشخص كرد؟

  بكار آن مرتبط وظايف و تصدي مورد شغل در يا و نيابد انتقال كار محيط به هرگز شده آموخته هاي مهارت )اگر : رفتار3گزينه 

 است شده متقبل را آن هاي هزينه كه سازماني براي نفعي هيچ كه است كرده ايجاد هايي مهارت خدمت ضمن آموزش نشود، بسته

 هاي مهارت كه دهد مي نشان ها پژوهش زيرا برد نخواهند نفعي وضعيت اين در نيز كنندگان شركت خود حتي. ندارد همراه به

 از عبارت بعدي مرحله پيوست بوقوع يادگيري وقتي بنابراين. رفت خواهند ياد از بتدريج نگيرند قرار استفاده مورد اگر شده آموخته

 است( شغلي عملكرد راستاي در مهارتها اين بكارگيري

 

 با استفاده از سوال تشريحي زير كدام هدف را مي توان سنجيد؟ .10

 "دهيد.در تعيين رفتار انسان ها، طبيعت بيشتر نقش دارد يا تربيت؟ نظر خود را با ذكر دليل توضيح "

  (سيف دكتر آموزشي ارزشيابي و سنجش گيري، اندازه ، كتاب241ارزشيابي دانش مفهومي) صفحه 

 

www.iranestekhdam.irwww.iranestekhdam.ir

http://www.iranestekhdam.ir/


پاسخ صحيح است. بهترين  "ب".جدول زير مشخصات يك سوال پنج گزينه اي را نشان مي دهدكه گزينه 11

 گزينه انحرافي كدام است؟

  كتاب ،203دهندگاني است كه پاسخ درست را نمي دانند.)صفحه : نقش گزينه انحرافي، منحرف كردن پاسخ  4گزينه 

 (سيف دكتر آموزشي ارزشيابي و سنجش گيري، اندازه

 

. جدول زير بيانگر مشخصات يك سوال چهار گزينه اي آزمون نهايي درس علوم تجربي پايه پنجم است. به 12

كردن آزمون شوندگان قوي و ضعيف چگونه ترتيب، ضريب تميز اين سوال كدام است و توانايي آن در جدا 

 ارزيابي مي شود؟

 1/0 +(است مثبت عالمتش ما جواب ميكنيم  منهاي را آن وقتي چون شود مي پايين )مثبت و 

 

 .بهترين و دقيق ترين روش محاسبه همبستگي بين دو متغير كدام است؟13

  (سيف دكتر آموزشي ارزشيابي و سنجش گيري، اندازه كتاب ،481پيرسون )صفحه 

 

 

 

 

 *عجامام زمان يك صلوات هديه به *
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