
 ) چک لیست هیلوي(ایچک لیست ارزیبثی صحت استبًذارد ثَدى سَاالت آزهَى کتجی چٌذ گسیٌِ

 استبد گراهی:

، حتوب شبخصْبی زیر را در هَرد ّر سَال ثررسی کٌیذ تب هطوئي شَیذ آزهَى شوب، یک آزهَى لبثل چٌذ گسیٌِ ای لطفب ثعذ از طراحی سَاالت
 اًذ ًیبزهٌذ ثبزًگری ٍ اصالح ّستٌذ.دادُ شذُ "خیر"لجَل خَاّذ ثَد. هَاردی کِ پبسخ 

 هَضَع هَرد ثررسی ردیف
 خیر بله

شماره 

سواالت 

 دارمشکل

اصالح 

 شد

     راٌّوبی آزهَى، زهبى پبسخگَیی ٍ ًحَُ ًورُ دّی )داشتي یب ًذاشتي ًورُ هٌفی( ٍجَد دارد. 1

     ّر سَال ثِ رٍشٌی هَضَع هَرد ًظر را ثیبى هی کٌذ. 2

     ّر سَال فمط یک ّذف آهَزشی را اًذازُ هی گیرد. 3

     هَضَع اصلی در تٌِ سَاالت ًَشتِ شذُ است. 5

     تٌِ سَال حبٍی اطالعبت اضبفِ ًیست. 6

     ّر سَال هستمل از سَاالت دیگر است. 7

     شذُ اًذ. Boldدر سَاالت هٌفی، زیر عجبرت هٌفی خط کشیذُ شذُ یب  8

     ثکبرثردى هٌفی هضبعف در سَاالت )تٌِ سَال ٍ گسیٌِ ّب ّر دٍ هٌفی( اجتٌبة شذُ است.از  9

     در سَاالت ثِ کبرثردُ ًشذُ است. "ّیچکذام "یب  "ّوِ هَارد فَق "گسیٌِ  11

     ّب از عجبرات راٌّوب )هوکي است، ّرگس، ّویشِ ٍ ...( استفبدُ ًشذُ است.در گسیٌِ 11

     ّب اجتٌبة شذُ است.کٌٌذُ، در سَاالت ٍ گسیٌِ ّذایت ظبّری تشبثِ ثکبرثردى عجبرتِ ثباز  12

     ّب خَدداری شذُ است.از تکرار هطبلت در تٌِ سَال ٍ گسیٌِ 13

     ّب است.ّب کَتبُ ثَدُ ٍ طَل گسیٌِ درست هشبثِ سبیر گسیٌِگسیٌِ 14

     .تعییي شذُ استهحل گسیٌِ درست، ثِ صَرت تصبدفی  15

     از کبرثرد دٍ گسیٌِ هتضبد کِ یکی از آًْب درست است، خَدداری شذُ است. 16

     ّبی ّر سَال از ًظر دستَری ٍ جولِ ثٌذی ثب تٌِ سَال هطبثمت دارًذ.گسیٌِ 17

     در ّر سَال فمط یک گسیٌِ درست یب ثْتریي پبسخ ٍجَد دارد. 18

     .ذاًصَرت عوَدی زیر ّن ًَشتِ شذُِ چْبر گسیٌِ ث 19

     در یک صفحِ لرار دارًذ. ،ر گسیٌِ آىچْبّر سَال ٍ تٌِ  21

     در صَرت ٍجَد جبی خبلی، ًمطِ چیي در اًتْبی تٌِ سَال لرار دادُ شذُ است. 21

     . )هطبثك جذٍل ثلَپریٌت( سعی شذُ سَاالت کل هحتَای درس را پَشش دٌّذ 22

     سٌجٌذ.هی)ثبالتر از سطح داًش( را ًیس ای است کِ سطَح ثبالی شٌبختی طراحی سَاالت ثِ گًَِ 23

     هتٌبست ثب تعذاد ٍ درجِ سختی سَاالت است. ،ظر گرفتِ شذُ ثرای پبسخگَییًزهبى در  24

     ّب اشتجبّبت دستَری یب تبیپی ٍجَد ًذارد.در سَاالت ٍ گسیٌِ 25

 

 


