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	سرشماري	نفوس	از	کدام	دسته	مقياس	استفاده	مي	کند؟	 1 
4( مقياس ترتيبي 3( مقياس پيوسته  2( مقياس گسسته  1( مقياس اسمي 

	.........	یک	فرآیند	نظام	دار	برای	جمع	آوری،	تحليل	و	تفسير	اطالعات	است.	 2 
4( اندازه گيری 3( مقياس  2( پژوهش  1( ارزشيابی 

	تفاوت	های	آزمون	استعداد	و	پيشرفت	تحصيلی	در	چيست؟ 3 
2( نحوۀ محاسبۀ نتایج آزمون 1( بازۀ زمانی مورد سنجش در آزمون ها  

4( فنون اجرای آزمون ها 3( موارد استفادۀ نتایج آزمون ها  

استفاده	 آزمون	ها	 نوع	 کدام	 از	 مشکل	 یک	 منبع	 تعيين	 مورد	 در	 عميق	 اطالعات	 جمع	آوري	 براي	 آموزشي،	 موقعيت	هاي	 در	 	 4 
� )آموزگار ابتدایي 97( مي	شود؟				

4( تجویزي 3( تشخيصي  2( تراکمي   1( تکویني  

	کدام	مورد	از	اهداف	اصلی	مرحلۀ	فرآورده	ای	در	ارزشيابی	آموزشی	نيست؟ 5 
2( تعيين ميزان تحقق اهداف از پيش تعيين شده 1( تصميم گيری دربارۀ اثربخشی کلی روش آموزشی و برنامۀ درسی 

4( تعيين ميزان اثربخش بودن راهبردهای مورد استفاده 3( تحليل نتایج غير قابل پيشبينی  

)آموزگار ابتدایي 96( 	هدف	زیر،	در	کدام	بعد	فرآیند	شناختي	طبقۀ	تجدید	نظرشدة	حوزة	شناختي	قرار	دارد؟� 6 

»دانشجو	بتواند	بر	پایۀ	مشاهدات	خود	از	نحوة	یادگيري	نمونه	اي	کافي	از	دانش	آموزان	بيش	فعال،	فرضيه	اي	در	این	خصوص	طراحي	
	 نماید.«	

4( به کار بستن 3( تحليل کردن  2( ارزشيابي کردن  1( آفریدن  

	»دستيابی	به	توانایی	انجام	اعمالی	که	تا	حدودی	به	صورت	خودکار	یا	عادت	درآمده	اند	یا	ترکيب	تعدادی	از	آنها«	مرتبط	با	کدام	 7 
هدف	در	حوزة	روانی	-	حرکتی	است؟

4( ابتکار 3( آمایه  2( پاسخ پيچيده آشکار  1( مکانيسم 

)آموزگار ابتدایي 96( 	کدام	مورد	در	خصوص	استفاده	از	عبارت	کلي	و	مبهم	در	صورت	سوال	هاي	تشریحي	صحيح	است؟� 8 
1( توصيه نمي شود، زیرا باعث مي شود آزمون شوندگان برداشت هاي متفاوتي داشته باشند و به گونه هاي متفاوتي به مسئله پاسخ دهند.

2( توصيه نمي شود، زیرا در ذهن آزمون شوندگان ضعيف تر دچار مشکل مي شوند.
3( توصيه مي شود، زیرا در ذهن آزمون شوندگان ایجاد ابهام نموده و آنها را به فکر مي اندازد و باعث مي شود در پاسخ به سواالت، خالقيت بيشتري از 

خود بروز دهند.
4( توصيه مي شود زیرا استفاده از عبارات کلي و مبهم برعکس سواالتي که در آنها از عبارات واضح استفاده مي شود، هدف های سطوح باالتر شناختي 

را مورد سنجش قرار مي دهد.

	کداميک	از	معایب	آزمون	های	صحيح	و	غلط	نيست؟ 9 
2( باعث حفظ طوطی وار می شود. 1( حدسيات در آن زیاد است.  

4( برای اهداف سطح پایين مناسب است. 3( تهيۀ آن دشوار است.  
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	کدام	مورد	از	محدودیت	هاي	سنجش	پيشرفت	تحصيلي	از	طریق	کارپوشه	است؟� )آموزگار ابتدایي 97( 10 
2( ایجاد بي انگيزگي در دانش آموزان 1( دشواري در نمره گذاري   

4( عدم امکان انتقال اطالعات به معلمان بعدي 3( امکان نظارت اندک بر پيشرفت تحصيلي 

	در	چه	روشی	برای	سنجش	ویژگی	های	عاطفی،	از	صفاتی	دو	قطبی	استفاده	شده	و	آزمون	شونده	در	یک	پيوستار	موضوع	را	 11 

درجه	بندی	می	کند؟
4( تفکيک معنایی 3( گروه سنجی  2( پرسشنامه  1( مقياس ليکرت 

	کدام	سوال	همبستگي	کمتري	در	آزمون	را	نشان	مي	دهد؟ 12 
4( ضریب تميز مثبت 3( واریانس کوچک  2( ضریب تميز مثبت و باال  1( واریانس باالي سوال ها 

)آموزگاري ابتدایي 99( 	بهترین	و	دقيق	ترین	روش	محاسبه	همبستگي	بين	دو	متغير،	کدام	است؟� 13 
4( دو رشته اي 3( رتبه اي اسپيرمن  2( گشتاوري پيرسون  1( في 

	هنجار	چه	چيز	نيست؟ 14 
4( بازنمایی نگاره ای 3( گروه مرجع برای آزمون  2( نمرۀ متوسط  1( حد متوسط 

	براي	محاسبه	همساني	دروني	آزمون	هایي	با	سؤاالت	دو	ارزشي	و	چند	ارزشي،	به	ترتيب	کدام	روش	ها	مناسب	است؟	 15 

)آموزگار ابتدایي 95( �
2( کودر ریچاردسون ـ آلفاي کرونباخ  1( کودر ریچاردسون ـ فرم هاي هم ارز 

4( استفاده از فرم هاي هم ارز ـ بازآزمایي 3( بازآزمایي ـ همساني دروني 


