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(Criterion

تهیه مطلق مالك براساس
 مهارت از حدي به دستیابی

.کنند می مشخص
انترنی پره و

10 June 2014

آزمونهاي هنجاري و مالکیآزمونهاي هنجاري و مالکی
(criterion referenced & norm referenced(criterion referenced & norm referenced

Criterion) مالکی آزمونهاي    referenced)

براساس کههستند آزمونهایی   
دستیابی میزان و شوند می 

مشخص را است شده تعیین پیش از که
و پایه علوم جامع امتحانات :مثال    

2

آزمونهاي هنجاري و مالکیآزمونهاي هنجاري و مالکی
(criterion referenced & norm referenced(criterion referenced & norm referenced tests)tests)
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 می تهیه نسبی مالك براساس که
 از گروهی عملکرد با فرد عملکرد

.شود می سنجیده یادگیرندگان
سراسري کنکور
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آزمونهاي هنجاريآزمونهاي هنجاري
(norm(norm-- referenced)referenced)

که آزمونهایی 
عملکرد و شوند

یادگیرندگان
کنکور  :مثال    

3

آزمونهاي هنجاريآزمونهاي هنجاري
referenced)referenced)
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تحلیل سوالهاي آزمونتحلیل سوالهاي آزمون
  :هدف از تحلیل سواالت یک آزمون

.تشخیص نقاط قوت و ضعف آزمون است
.بررسی کیفیت سواالت است

.تعیین درجه سختی آزمون است
تعیین قدرت تمایز سواالت است

.میزان دستیابی به اهداف آموزش است
10 June 2014

تحلیل سوالهاي آزمونتحلیل سوالهاي آزمون
هدف از تحلیل سواالت یک آزمون

تشخیص نقاط قوت و ضعف آزمون است•
بررسی کیفیت سواالت است•
تعیین درجه سختی آزمون است•
تعیین قدرت تمایز سواالت است•
میزان دستیابی به اهداف آموزش است•
4

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


مراحل تجزیه و تحلیل سواالت آزمون

)پایین به باال از 

تجدید نظر و یا حذف هر کدام ازآنها 

10 June 2014

مراحل تجزیه و تحلیل سواالت آزمونمراحل تجزیه و تحلیل سواالت آزمون
دانشجویان از یک هر نمره تعیین•
 ( شایستگی اساس بر دانشجویان بندي رتبه•
پایین و باال گروههاي تعیین•
سواالت از یک هر دشواري شاخص محاسبه•
  سواالت از یک هر تمایز شاخص محاسبه•
تجدید نظر و یا حذف هر کدام ازآنها ,  ارزیابی انتقادي سواالت به منظور قبول•

5

مراحل تجزیه و تحلیل سواالت آزمون
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:تحلیل سواالت آزمون

“difficulty index
ضریب دشواري سوال عبارتست از درصد 

.دانشجویانی که به سوال پاسخ صحیح داده اند

Difficulty index= R/T * 100
(RU+RL) / T     or  (H+L) / T * 

10 June 2014

تحلیل سواالت آزمون:تحلیل سواالت آزمون

”difficulty indexضریب دشواري •
ضریب دشواري سوال عبارتست از درصد •

دانشجویانی که به سوال پاسخ صحیح داده اند

100
/ T * 100

6

تحلیل سواالت آزمون
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ضریب دشواري
 پایین و باال سوم یک نفره 

  الف صحیح گزینه .باشد می
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جمعجمع دد جج

2525 00 11

2525 55 1010

ضریب دشواريضریب دشواري
 75 کالس دریک :مثال

می نفر 25 گروه هر در
.است  بوده

7

بب الفالف گروهگروه

44 2020 گروه قويگروه قوي

00 1010 گروه ضعیفگروه ضعیف

ضریب دشواري
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ضریب دشواري
D= (Ru+ Rl) / T * 100
D= (20+10)/50* 100= 
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ضریب دشواري

= 30/50*100=60%
:تفسیر

خوب 0/7تا  0/3
آسان 0/7باالي 

سخت 0/3کمتر از 
8
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)تمیز(ضریب تشخیصی
(discrimination index)

 امتحانی سوال که است
 از را قوي دانشجویان

.کند جدا
DI = (Ru-Rl)/(T/2) * 
DI= (H-L) / (T/2) *100

10 June 2014

)تمیز(ضریب تشخیصی
(discrimination index)

ضریب تشخیصی
(discrimination index)

است این  DI از منظور    
دانشجویان توانسته حد چه تا

جدا ضعیف دانشجویان
) * 100
100

9

ضریب تشخیصی
(discrimination index)
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طرز محاسبه ضریب تشخیص
 ,باال دسته  سه به دانشجویان

.شوند می
  نوع چه که کنیم می تعیین

.اند داده صحیح پاسخ
  به نمره باالترین از امتحان 

.شود
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طرز محاسبه ضریب تشخیصطرز محاسبه ضریب تشخیص
دانشجویان نمرات حسب بر•

می تقسیم پایین و وسط
تعیین سواالت از یک هر براي•

پاسخ آن به دانشجویانی
 هاي برگه نمره حسب بر•

شود می مرتب نمره کمترین

10

طرز محاسبه ضریب تشخیص
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ضریب تشخیص
  و قوي گروه در نفر 25 , نفره

 صحیح گزینه ,شدند انتخاب

DI=(20-10) / 25= 10/25
10 June 2014

جمعجمع دد جج
2525 00 11
2525 55 1010

ضریب تشخیص
ضریب تشخیص

نفره 75 کالس یک در :مثال
انتخاب ضعیف گروه در نفر 25
.است  بوده الف

25*100=40%
11

بب الفالف گروهگروه
44 2020 گروه قويگروه قوي
00 1010 گروه ضعیفگروه ضعیف

ضریب تشخیص
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تفسیر نتایج حاصل از محاسبه
:ضریب تشخیصی

عالی
خوب
 تجدید سوال باید( بینابینی   

)شود حذف سوال باید ( ضعیف
.شود می پیشنهاد %50 از
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تفسیر نتایج حاصل از محاسبه
:ضریب تشخیصی

تفسیر نتایج حاصل از محاسبه
ضریب تشخیصی 

عالی  , بیشتر و %35 تمایز ضریب•
خوب   , %34 تا 25 تمایز ضریب•
   , %23 تا 15 تمایز ضریب•

)نظرشود
ضعیف                 ,%15 از کمتر•
از باالتر معموال حد مطلوبترین•

12

تفسیر نتایج حاصل از محاسبه
ضریب تشخیصی 
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:احتساب نمره منفی
F = R – W /(N-1) شده اصالح 
R : است صحیح که پاسخهایی 
W : است غلط که پاسخهایی تعداد
N: سوال هاي گزینه تعداد 

  سوال 10 به دهنده پاسخ آزمون
 30 به و داده غلط پاسخ سوال
  چهار داراي سوال ( .است 
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احتساب نمره منفی
اصالح نمره 

 تعداد 
تعداد 

آزمون یک سوال 50 از :مثال
سوال 10 به , نداده پاسخ
 داده صحیح پاسخ سوال
).باشد می گزینه

13
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:احتساب نمره منفی

نمره آزمون شونده=                      

10 June 2014

-30

احتساب نمره منفی

           7/26 =                     
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:مهم
 و مشکل بسیار سواالت کلی
 تشخیصی قدرت داراي دو 

 قدرت داراي معموال %50تشخیصی

 سواالت % 80 تا %20 بین دشواري

10 June 2014

مهم:مهم
کلی قاعده یک عنوان به•

 هر ساده بسیار سواالت
.هستند ضعیف

تشخیصی قدرت با سوال•
.است آل ایده تشخیصی

دشواري ضریب با سواالت•
.باشند می قبول قابل

15

مهم
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