
 با نام و یادش

 معرفی آزمون معیار برای اولیای محترم سروش 

ها  کند، در طی این سالشود و همچون نوزادی که مراحل رشد خود را طی می آزمون معیار امسال چهار ساله می

خود قابل مقایسه نیست. این تغییرات به مدد بازخوردهایی    یه های اولدیگر با سالو    تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته

با این   حال .گردندتر  نگ بیشتر و نقاط ضعف را کمر، نقاط قوت  شد اند. پس سعی است که معلمان و مسؤلین مدارس داده

آزمون    و طریقه استفاده از  کارکردها  اهداف،   توان در موردقدرت بیشتری می  با   و بیرون آمدن از بوته نقد،  تجربه سه ساله

 . صحبت نمود  معیار

آزمون معیار یک آزمون مستمر است که برای واکاوی روند یاددهی و یادگیری طراحی شده است. این آزمون،  

های از  و مالک  ها معیار  با   آموزان راآموزان با یکدیگر، میزان یادگیری دانشمالک محور است. یعنی به جای مقایسه دانش

  ، کنداین آزمون عالوه بر اینکه روند یادگیری که مربوط به دانش آموزان است را رصد مینماید.  مقایسه می  ، ن شدهقبل تعیی

آیا مطالب به درستی    ها:یعنی پاسخ به این قبیل پرسش را نیز رصد کند.  ، ستاکه به تدریس مرتبط   تواند روند یاددهی می

مفاهیم را هم به خوبی    توانسته است فراتر از کارکردها،  پرورده شده است و در جان فرزندانمان نشسته است؟ آیا معلم

 باشد؟ و.... آیا روند کالس و تدریس مطلوب می منتقل کند؟

باشد و همان  اتب بیش از این میالبته باید اذعان کرد برای بررسی همه جانبه روند تدریس نیاز به اطالعاتی به مر

. پس  وجود ندارد  معلمان یا مدارس را نیزتمایلی به مقایسه  ،  نیستمقایسه کردن دانش آموزان با یکدیگر    هدفطور که  

   رسد.و به شکل مالک محور به اطالع معلمان و مدارس می  ی نتایج صرفا به صورت کالس

است. در حقیقت این آزمون موجب تغییر  صرف ارزشیابی در مقایسه با کارکرد مهم آزمون معیار، اصالح و بهبود 

توانند  دیگر مسولین مدرسه میو  حال معلمان    گردد.های عقالنی می گیریهای شهودی به سمت تصمیم گیریجهت تصمیم 

تشخیص داده و نسبت به رفع آنها اقدام    به صورت عینی   ان را دانش آموز  یادگیری  با بررسی نتایج آزمون نقاط قوت و ضعف 

 نمایند. 

                                                                                                                                                                                                  

 

 



. اولین قدم تغییرات  وجود داشتهای معمول  آزمون  اتتغییربه    . نیازدبرای اینکه بتوان به اهداف باال نائل شو

شدند که  ، اهداف هر سوال مشخص  خاص وجود داشته باشدشیوه تصحیح بود. پس به جای اینکه برای هر سوال بارمی  

  را  یک سوال ریاضی ابتدا دانش آموزان باید مسئله در    ال. مثنمایدبه آن اهداف را مشخص می  یا نرسیدن  رسیدن مصحح  

توان در  با این تفکیک می  یعنی فرمول مربوط را بنویسند، در نهایت جاگذاری و محاسبات را انجام دهند.  مند، سپس  هبف 

ند از  توا؟ )درک و فهم مسئله( آیا مینموده است. آیا دانش آموز مسئله را درک  نمودیک سوال اهداف متفاوتی را بررسی  

تواند فرآیند جمع و  استفاده کند؟ )یک هدف خاص مثال کسر یا درصد( آیا می  ، ها و مفاهیم که قبال فرا گرفته استفرمول

 تفریق و ضرب و تقسیم را در مورد همه انواع اعداد به درستی انجام دهد؟ )محاسبات( 

 

                                     
 

نسبتا کاملی از فرآیند یاددهی و  دهد که بتوانیم آسیب شناسی تمام قد در مقابل ما قرار می ای این تفکیک، آینه

توانیم برای آن دارو تجویز کنیم و در جهت  یادگیری داشته باشیم. حال که فهمیدیم مشکل در کجاست به راحتی می

 درمان آن گام برداریم. 

یند. ابتدا حل معضالتی که مربوط به کل کالس است. میانگین نمامعلمین به دو شیوه اقدام به اصالح و بهبود می

هر  در    شرکت کننده در آزمون،عملکرد در مقایسه به معیارهای از قبل تعیین شده و میانگین عملکرد کلیه دانش آموزان  

تواند با تغییر روند  . حال معلم میکالس وجود دارد یا خیر  کل   یادگیری   در   دهد که آیا مشکلی نشان می   ها،پایهیک از  

با توجه توجه به نیاز دانش آموزان خاص است.    شیوه دیگرتدریس خود نسبت به برطرف نمودن نقاط ضعف عمل نماید.  

های بعد موجب ایجاد  ، در سالاگر مفاهیم به درستی برای دانش آموزان جا نیافتدبه مرتبط بود مفاهیم اصلی با یکدیگر  

کمک نمایند تا مشکل  یادگیرندگان  توانند به  شود. در اینجا نیز معلمان با راهنمایی خود میمشکالتی در یادگیری او می

 .برای دانش آموزانشخصی سازی شده  هایبرنامه ایجاد بر طرف شود. یعنی 

داده شود.    نیز  آن  ی اید بد نیست توضیحاتی در مورد کارنما حال که به صورت مختصر با آزمون معیار آشنا شده

کارنمای آزمون معیار از سه نوع اطالعات تشکیل شده است که به  فرمایید،  مشاهده می   صفحه بعدر که در شکل  همانطو

 هر یک از آنها توضیح داده خواهد شد.  تفکیک

 

 



 

 )مباحث(  الف( اهداف اصلی 

ش  ردر اسناد باالدستی آموزش و پرو  و   همان اهدافی هستند که کتاب بر اساس آن تدوین شده است  اهداف اصلی

. در  پرداخته نشده است پایه تمام این اهداف در یک  به  هدف اصلی دارد ولی لزوما  10تا    4. هر درس بین اندمشخص شده

هر هدف اصلی حداقل میانگین عملکردی سه    و  شودبخش قبل توضیح داده شد که هر سوال به اهداف فرعی تفکیک می

 اند.باشد. اهداف اصلی دروس آزمون معیار، در ادامه آمدههدف فرعی می

I. :د.نشواهداف ادبیات به سه حیطه زبانی، ادبی و فکری تقسیم می  ادبیات فارسی 

د، هم خانواده  امال )درست نوشتن حروف، کلمات و گروه کلمات(، واژگان )مترادف، متضا شامل    حیطه زبانی •

 باشد. می دستور( و  کلمه سازی، جمله سازی، بند نویسی و متن نویسی )و متضمن(، نگارش  

 . است ها، تاریخ ادبیات و حفظ شعرنیز شامل آرایه حیطه ادبی •

خود شامل چهار سطح است: بازیابی )عین جمله در متن باشد.(،    ، که همان درک مطلب است  حیطه فکری •

استنباط )غیر مستقیم به جمله درون متن ارجاع شود(، تلفیق )همان سطح کاربرد بلوم است و شامل  

 .باشدترکیب موارد مختلف است( و ارزشیابی که همان نقد می

 

شوند. های مختلف به شکل متفاوت متبلور میاین اهداف در پایه         

در  چهار هدف امال، واژگان، نگارش و درک مطلب    دبستان  مثال در پایه اول

پنج هدف    دبستان  سال ششم  برای  در حالیکه در  ر گرفته شده است.نظ

ینی شده  پیش بامال و واژگان، نگارش، دستور، دانش ادبی و درک مطلب  

 .است

 

 



II. های فرآیندی مهارتهدف کم و بیش در تمام پایه ها وجود دارد شامل:    5در علوم تجربی دبستان  :  علوم تجربی

 . زمین و پیرامون آن و کت و انرژیحر، متالبدن انسان و س  ،دنیای زنده  ،مواد و تغییرات آن، و روش علمی 

 . متفاوت خواهند بوده در دبیرستان با توجه به تفکیک و تخصصی شدن دروس، اهداف کمی بتال

، در آزمون حضور خواهد توجه به بودجه بندی و فصول کتاب  این پنج هدف با

 داشت و ممکن است با توجه به وزن شان به دو هدف هم تفکیک شوند. 

 

 

                                                
 

 

 

III. :الگو  ،  عملیات روی اعداد )محاسبات(  نسبت و تناسب،،  کسر،  مقایسهعدد نویسی و  اهداف ریاضی شامل    ریاضیات

باشند. این اهداف هم با توجه به  می  مسئله  حل  ه و راهبردئلدرک مس و    احتمالآمار و  ،  گیری اندازه  ،هندسه  ،یابی

 نخواهند داشت.بودجه بندی و مفاهیم هر پایه متفاوت هستند و عمال در هیچ آزمون تمام آنها با هم وجود 

                  

                                                                                                                                                        

                                  

 ب( عملکرد کلی

میانگین وزنی گرفتن از درصدهای اهداف کلی است. میزان اهمیت هر یک از اهداف در  عملکرد کلی حاصل               

باشد در حالیکه در سال دوم  می  50%  دبستان  امال در سال اول  مانند  های مختلف متفاوت است. مثال وزن هدف کلیپایه

سه راه وجود  ی یافتن وزن هر هدف کلی  . برایابدکاهش می  نیز  های بعد بیشتردر سال  و  یابد کاهش می  40%  به  وزن آن

دارد. اول نظر نخبگان و دوم میزان صفحاتی که در کتاب به آن اختصاص داده شده است. )البته در متوسطه بارم بندی  

 شود(. امتحانات جایگزین تعداد صفحات می

یادگیری کلی هر درس می  ،عملکرد کلی از میزان  دانشمعیاری  از هدفباشد. ممکن است  ها  آموزی در یکی 

  70درصدی داشته باشد. با میانگین وزنی گرفتن از آنها عملکرد کلی    50در هدف دیگر عملکرد    ی درصد  80عملکرد  

 شود که نشان دهنده اهمیت بیشتر هدف اول نسبت به هدف دوم است.درصد می 

 



 عملکرد سطح ج( 

لکرد  مسطح ع است،    یا مبحث  نشان دهنده میزان پاسخ گویی دانش آموز به آن هدف  که  کردعمل رصد  در زیر د

دهد. تجربه این سه  را نشان می  هدف کلیث یا  مبحدر آن    یادگیرنده ، میزان توفیق  که به صورت کیفی  آمده استاو نیز  

  جای تعجب   البته  که  .ارسی استدر درسی مانند ریاضی کمتر از ف   دانش آموزان  عملکرد  سال نشان داده است که درصد 

درصدی    80عملکرد %  ستبه عبارت دیگر ممکن ا  تر باشد.پایین نیست. پس باید بازه مطلوب عملکرد نیز در ریاضی    هم

 باشد.  خیلی خوبو در درس ریاضی  طلوبدر فارسی م 

این بازه هم دو منبع وجود  . برای یافتن  تعریف شده است  بازهسه    افراد در آزمون معیار   عملکرد سطح  برای تعیین  

و دوم میانگین و واریانس عملکرد کلی پایه. البته در اکثر مواقع از هر دو منبع برای    ،دارد. اول نظر متخصصان و نخبگان

 عبارتند از: استفاده شده است. این سطوح ها تعیین بازه

I. تر از میزان مورد  آموز پاییند یادگیری دانشده باشد، نشان میمی %50: این سطح که قطعا کران باالیی آن باالی مبتدی

ری صورت  یگریزی اصالحی جهت بهبود عملکرد یادو الزم است بالفاصله برنامه  اندجدی  یادگیریها  انتظار است. ضعف

 پذیرد. 

II. :توان عملکرد را بهبود داد ولی نیاز  در این سطح یادگیری خوبی اتفاق افتاده. عملکرد مطلوب است. هر چند می  ورزیده

های وجود دارد ولی آنها کوچک و قابل رفع هستند. با بررسی ریزی خاصی وجود ندارد. قطعا نقص به کار ویژه و برنامه

توان اقداماتی جهت بهبود و اصالح مانند حل  فرعی، به راحتی می  سواالت آزمون و واکاوی عملکرد دانش آموز در هر هدف

 د. اتمارین خاص و .... انجام د

III. آموزی گردد. دانشیادگیری در این سطح در باالترین حالت خود قرار دارد. عملکرد فرد فراتر از مطلوب ارزیابی می  ای:حرفه

با یک گل بهار    نباید فراموش کرد  البته  بهتر به دوستانش کمک نماید.یادگیری    برای  تواندکه در این سطح قرار دارد، می

 یعنی صرف توفیق در یک هدف کلی و یک آزمون نباید موجب غرور گردد.  شود.نمی

 

 

 

توانید به شناخت خوب و مطلوبی از عملکرد فرزندتان دست یابید.  حال شما عزیزان با داشتن این اطالعات می

او را در درس تحت تاثیر قرار    ضعفی وجود دارد یا خیر. این ضعف مربوط به هدفی مهم است که کل عملکرد اینکه اصال  

 و ....  دهد یا نهمی

شدن اهداف، کارکردها و طریقه استفاده از نتایج آزمون به شما    نامید است این اطالعات توانسته باشد در روش

توانید از طریق ایمیلی که در سایت آمده است با بنده در تماس  در صورت داشتن هرگونه سوال می  عزیزان کمک نماید. 

 د.یباش

 با تشکر        

 محمد صادق شیرازی  

 1401مهرماه     


