بسمه تعالی
با توجه به اهمیت طراحی سوال استانداردبه منظورارزشیابی صحیح ازآموختهه هها هنرجویها شایسهته اسهت
مدیرا وهنرآموزا محترم درطرح سواالت نوبت اول،دوم وشهریوردرس کارآفرینی مواردذیل راموردتوجه
قراردهند:
 -1درهرهنرستا یکی ازهنرآموزا با تجربه ،به عنوا سهرررو آموزشهی درس کهارآفرینی برنحهو
سوال وتصحیح اوراق نظارت الزم راداشته باشد.

طراحهی

 -2آزمو بخش تئور درهرهنرستا به صورت هماهنگ بررزاررردد.
 -3با توجه به این که درس کارافرینی شهامل 1سهاعت تئهور و2سهاعت عمیهی اسهت طهرح سهوال امتحهانی
هردونوبت دربخش تئور براساس د نمر ودربخش عمیی نیزبصورت تفکیکی متناسب با تکهالی اایها درس
5نمر وروندایشرفت اروژ براساس  5نمر ارزیابی می رردد.دراایا جمع بخش تئور وعمیی براسهاس بیسهت
نمر به عنوا نمر نهایی درلیست ها درج می رردد(.د نمر بخش تئور د نمر بخش عمیی)
-4الزم به ذکراست برا هرررو هنرجویا تهیه کنند اروژ بخش عمیی،فقط یک جدول ارزش رذار عمیی
تکمیل وضمیمه اروژ آ ررو رردد.مهروامضا مدیرهنرستا نیزدرجدول ارزیابی بخش عمیی الزامهی مهی
باشد.
-4طراحههی سههوال بخههش تئههور بایههدازکتا کههارافرینی شههاخه کههاردانش دور آمههوزش متوسهه ه مؤلهه
(دکترمحموداحمداورداریانی ودکترمحمدعزیز ) باشد.
-5درهرآموزشگا کییه همکارانی که تهدری درس کهارآفرینی بهه آنها محهول شهد  ،ضهمن رایزنهی وتدهادل
نظربایکدیگردرامتحانات نوبت اول ،دوم وشهریور کییه رشته ها ازیک سوال مشترک استفاد نمایند.
-6درطراحی سواالت هرسه نوبت جدول بارم بند جدید مدنظرقرارریرد.
-8هنگام تحویل سواالت نوبت اول،دوم وشهریوربه آموزشگا ااسخنامه بارم بنهد شهد (درااسهخنامه ریزبهارم
هرقسمت بایدمشخص رردد) دردونسخه یک نسخه ضمیمه اوراق امتحانی تصحیح شد ونسخه دیگرضمیمه
بانک سواالت ارائه رردد.
-9درقسمت سربرگ سوال مواردذیل درنظرررفته شود:
نهههام ونهههام خهههانوادری هنرجهههو وهنرآمهههوز ،رشهههته تحصییی،اایه،آموزشگا ،استا ،شهرسهههتا ،من قه،مدت
آزمو ،تعدادسوال،تعدادصفحه،تاریخ آزمو ،نوبت آزمو (اول-دوم-شهریور) ،مهرآموزشگا
((صفحه یک))

-11همکارا محترم توجه داشته باشندکه درطراحی سوال بایدانواع سواالت :تستی،تکمییی،بیه یاخیر،ااسخ کوتا
وتشریحی(توضیحی) درنظرررفته شود.
-11سوالها مستقل ازهم طرح شوندتاااسخ به یک سوال مدنائی برا ااسخ به سوال دیگرنداشد.
-12به دلیل محدودیت دربرخی ازمداحث،ازیک مفهوم سوال تکرار داد نشود.
-13سواالتی که دارا چندقسمت هستندبایدبه رونه ا طراحی شوندکه اررهنرجوقادر به ااسخگویی بهه یکهی
ازقسمتها ندودازااسخ داد به سایرقسمتها محروم نشود.
-14ازتوضیحات غیرضرور ورمرا کنند که برا هنرجوشدهه ایجادمی کنددرمتن سوأل خوددار شود.
-15درطراحی سواالتی که مدتنی برعقاید شخصی است،ازهنرجوخواسته شودتا دالیل وشواهدخودرابرا عقید
یاطرزتفکرخودارائه نماید(.مثال :دانش آموزررامی نظرشخصی خودراباارائه دلیل درخصهو کهارافرینی درایهرا
و...بیا فرمائید).
-16درصورتی که رسید تدریجی به یک هدف ویابخش ها یک سوأل به یک هدف کیی مربوط باشد،نسدت به
طرح سواالت چندمرحیه ا اقدام شود.
-11عدارتی ازیک سوال،راهنمائی برا ااسخ به آ سوال یاسواالت دیگرنداشد.
-18ازبکاربرد واژ ها چه کسی،چه وقت،کجاو...خوددار نمود وبجا آ ازکیماتی نظیرچرا،چگونه وبه چهه
دلیل استفاد شود.
-19به مشخصات ظاهر سوال :زیدائی ،تراکم سوال،نوع نگارش،وضوح اعدادو...توجه شود.
-21اررسوالی چندااسخ دارددرااسخنامه به کییه آنها اشار شود.
-21ررو بند انواع سواالت رعایت رردد(.مثال :سواالت تستی دریک ررو باشد)
-22سواالت ازآسا به دشوارتنظیم رردد.
-23بهتراست طراحی سواالت به ترتیب مفاهیم عنوا شد درفصیها کتا درسی کارآفرینی انجام ریرد.
-24سعی شوداولین سوأل یک سوأل ساد باشد.
-25فضا مناسب برا ااسخ به هرسوال ایش بینی شود.
((صفحه دو))

-26تعدادسوأالت ازحیث:کوتا ااسخ ورسترد ااسخ رعایت شود(.متناسب باشد)
-21درموارد که سوأل دارا ااسخها کوتا ومتعددمی باشدبرا آ سوأل به صورت تفکیکی (جزء به جهزء)
برا هرقسمت درااسخنامه بارم مشخص شود.
-28درطراحی سوأالت ازبکاربرد جمالت طوالنی،مدهم وضمایر که مراجع آنها مشخص نیست ارهیز شود.
-29ازقسمتها حذفیات،بخشها م العه آزادوااورقی ها،سوالی طرح نشود.
-31دربرره

آزمو بارم هرسوأل به تفکیک درسمت چپ برره مقابل هرسوال درج رردد.

-31زما ااسخگوئی به سواالت،متناسب با قدرت ااسخگوئی هنرجویا درحدمتوسط درنظرررفته شود.
-32چنانچه سواالت دربیش ازیک صفحه تایپ شد باشد،اوالًصفحات شمار رذار شود وثانیاً دراائین هرصفحه
عدارت (ادامه درصفحه )...نوشته شود.
-33درسوأالت کامل کردنی،فضا خالی بیش ازحدبرا ااسخ درنظرررفته نشود.
-34جا خالی سوال ها کامل کردنی بهتراست درقسمت اایانی سوأل قرارریرد.
-35درصورت امکا سوأالت ایچید وچندمرحیه ا بهتراست به تعداد سوأل سهاد یهک مرحیهه ا تقسهیم
رردد.
-36درطرح سوأالت جورکردنی،فهرست ااسخها بایدب ورمن قی مرتب شوند.
-31درطرح سوأالت چندرزینه ا ،طول رزینه درست بایددرسواالت مختی تیییرکند.
-38سوأالت بایدبه زبانی نوشته شودکه درحددرک وفهم هنرجوباشد.
-39ازداد سوأل ها انتخابی خوددار شود.
-41اررسوألها آزمو نیازبه تفکر،ترسیم و...دارد برا امتحا وقت اضافه درنظرررفته شود.
-41تعدادسوأل ومحتوا آزمو با توجه به کییه شهرایط هنرجویها  :امکانهات وتجهیهزات ،شهرایط اقییمهی،و....
درنظرررفته شود.
 -42ا ازتصحیح هربرره نام ونام خانوادری تصحیح کنند ،تاریخ تصحیح ،نمر کل بهه عهددوحروف ،نمهر
عمیی( تکالی واروژ ) نیزذکر ودراایا امضاء شود.
تئور  ،نمر
((صفحه سه))

 -43کارعمیی هنرجو بایدضمیمه

اوراق امتحانی باشد.

-44هنرآموزا درس کارآفرینی باید نمونه سوأل وااسخنامه بارم بند شد هرنوبت را به صهورت فایهل word
و pdfدرقالب لوح فشرده جهت بایگانی به مدیرهنرستان تحویل دهند.

با تشکر
ررو کارآفرینی شاخه کاردانش استا سیستا وبیوچستا

