ضوابططرحسؤالکتبی امتحاناتپایاننیمسال:


نکاتشکلیوویرایشی:
 .1سؤاالت فمط در فزم ارائِ ضذُ تبیپ ضَد.
 .2هتي سؤالٍ ،اضح ،هختصز ٍ ثب ٍیزایص صحیح ثبضذ.
ً .3وزُ ٍ صفحِ هٌجغ سؤال همبثل ّز سؤال ًَضتِ ضَد.
 .4ثِ سؤاالت ًیوسبلّبی پیطیي ،اوتفب ًطَد ثلىِ سؤاالت جذیذ طزاحی ضَد.
 .5حتی الومذٍر سؼی ضَد تب سؤاالت اس آسبى ضزٍع ٍ ثِ هطىل ختن گزدد.
 .6در طزح سؤاالت چٌذثخطی ،ثخصّبی سؤال ثب ضوبرُگذاری (الف ،ة ٍ  )...اس ّن تفىیه ضَد.
نکاتعلمیومحتوایی :
 .7سؤاالت ثزاسبس سزفصلّبی ارائِ ضذُ اس سَی آهَسش ثبضذ.
ّ .8وِ هحَرّب ٍ ّذفّبی آهَسضی تب حذ اهىبى هَرد پَضص لزار گیزد.
 .9سؤاالت ،در هحذٍدُ اػالم ضذُ ثِ ضىل هٌبست تَسیغ ضَد.
 .11هحَرّبی هَرد سؤال ،هحذٍد ٍ هطخص ثبضذ( .سؤال ،خیلی ولی ًجبضذ)
 .11در درٍسی وِ فْنهحَر یب هطتزن ثیي حفظ ٍ فْن ّستٌذ ،ثِ طزح سؤاالت فْوی ٍ تحلیلی تَجِ ٍیژُ ضَد.

 .12در درٍسی وِ هتي ػزثی دارًذ ٍ تسلط ثز هتيػزثی ،اس اّذاف درس هیثبضذ ،اس هتي ػزثی ًیش طزح سؤال ضَد( .تزجوِ ،تَضیح
ٍ .)...
 .13سطَح هختلف یبدگیزی (داًص ،درن ٍ فْن ،وبرثزد ،تجشیِ ٍ تحلیل) هَرد سٌجص لزار گیزد.
 .14هحَرّبی هَرد سؤال تٌَع داضتِ ثبضذ( .تَصیف ،تؼزیف ،تحلیل ٍ چزایی ،فزقّب ،تطبثِ ٍ اضتزان ،السبم ٍ اًَاع ٍ ). ...
 .15ػجبرت سؤال ،ػیي ػجبرات ٍ هثبلّبی هتي درس ًجبضذ ،ثلىِ اس ػجبرات هؼبدل ٍ هثبلّبی جذیذ استفبدُ ضَد.
 .16سؤاالت در سِ سطح ویفی :هطىل (یه چْبرم) ،هتَسط (ًصف) ٍ آسبى (یه چْبرم) طزح ضَد.
 .17حجن سؤاالت ثز اسبس سهبى در ًظز گزفتِ ضذُ ثزای آسهَى ٍ ثب تَجِ ثِ تَاى طالة هتَسط ثبضذ.
ً .18وزُ ّز سؤال لبثل تمسین ثِ تؼذاد پبسخّبی آى ثبضذ( ،ثِ طَر هثبل ،یه سؤال سِ جَاثی ًجبیذ یه ًوزُ داضتِ ثبضذ).
 .19اس هطبلجی وِ در ثخصّبی هختلف وتبة ،هتفبٍت ثیبى ضذُ ٍ پبسخّبی هختلف دارد ،سؤال طزح ًطَد.
 .21دلت ضَد وِ اس لسوتّبی حذف ضذُ سؤال دادُ ًطَد.
 .21اس هطبلت ریش ،حبضیِای ٍ ،ثیاّویت سؤال طزح ًطَد.
 .22اس ارائِ سؤال تستی ٍ اختیبری خَدداری ضَد.
یادآوری :سؤاالت تبیپ ضذُ ،اس طزیك فلص یب ایویل ثِ هسئَل هزثَطِ تحَیل ضَد.
معاونتآموزش 
ادارُ ارسضیبثی تحصیلی ٍ هسبثمبت ػلوی

