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  چكيده

رسد كه اين  هاي ورودي را اجتناب ناپذير كرده و به نظر مي تعدد متقاضيان ورود به مقاطع تحصيلي باالتر، لزوم برگزاري آزمون

هاي ارزيابي آموزشي را به  كنندگان، روش زافزون تحصيلوعالوه بر اين تعداد ر. اند ناپذير از فرآيند آموزش شده جداييها بخشي  آزمون

هاي علمي جمعي از افراد سنجيده و مقايسه شود ـ سوق  ي آزمون، توانايي هاي گروهي ـ كه در آن قرار است در يك جلسه سمت آزمون

ها را بسنجند و زمان بيشتري  كند كه طراحان سوال، تمامي جوانب و ظرايف پرسش ها ايجاب مي زمونلزوم منطقي بودن اين آ. دهد مي

دهد  شود تا چند جنبه از عواملي كه يك پرسش را به سوي تكامل، سوق مي در اين مقاله سعي مي. براي طرح يك سوال صرف كنند

 .بررسي گردد

  

  مقدمه

رسد اين مرحله از تبعات ارايه گواهي براي پايان يك  به نظر مي. به شيوه مرسوم، ارزيابي و آزمون است يكي از مراحل مهم در آموزش

الزام به انجام با وجود . گرايي در ارتباط است به نوعي با مدرككه  ي آموزشي است به يك دورهورود دوره آموزشي و يا از ملزومات مجوز 

نياز به يك روش نه تنها نگارنده اعتقاد دارد كه . ي اجراي آن بحث و مناقشه وجود دارد هآموزشي بر نحو راكز، حداقل در مآزمون

هاي  طراحي سوالبه عنوان يك گام، در فرآيند آموزش، بلكه ي آموزشي،  ورود به و يا خروج از يك دورهمتقاضيان بندي براي ارزيابي  رتبه

  .گيرد اين موضوع، از چند منظر مورد بررسي قرار مياهميت  در ادامه. باشد اهميت اي بسيار حساس و با تواند مرحله يك آزمون مي

 .هاي آزمون شونده را داشته باشند هاي طرح شده در يك آزمون، توانايي حداكثري براي ارزيابي دانسته قرار بر اين است كه سوال )1

هاي طرح  سوالقطعاٌ  استشركت كنندگان بندي  رتبهآزمون، ام هدف از انجاگر  اين رو حايز اهميت است كه كه در وحله اول اين نكته از

هاي آموزشي به كار رفته  و در وحله دوم اميدواريم يك آزمون بتواند روش ،را داشته باشد ايشانهاي  بايد توانايي سنجش دانستهشده 

  .  توسط آموزگارن را نيز ارزيابي كند

و نه صرفاٌ (نه تنها آزمون به عنوان يك مرحله از فرآيند آموزش در اينصورت  كهاشد نيز بهمراه با آموختن تواند  يك آزمون، مي) 2

به اين ترتيب .     ]1[ شود لذت يادگيري و كشف موضوعي تازه، منجر به شادابي و شعف آزمون دهنده مييابد بلكه  اهميت مي) ارزيابي

  .كاهد ي جلسه آزمون را مي كننده  كند و شرايط خسته افزون مي گويي توانايي آزمون دهنده را در پاسخنفس،  افزايش اعتماد به

بسياري از . به اين معني كه در صورت مساله اطالعات كافي براي حل مساله ارايه شده باشد. ها بايد جامع و كامل باشند سوال) 3

گويي  زمان پاسخ. با يكديگر خواهند داشتهاي اساسي  تفاوت) يكا(خواص و متغييرها وابسته به حالت ماده، دما، فشار و حتي واحد 

  .تواند پاسخي نادرست را به پاسخي درست تبديل كند مناسب، نيز مي
  

  ارزيابي حداكثري - 1

به . اش نباشد تجربه به من نشان داده است كه چگونگي طرح يك سوال، ممكن است قادر به سنجش آگاهي آزمون دهنده از دانسته

شود كه چگونه نحوه  در ادامه دو مثال ارايه مي. داند به نمايش بگذارد دهنده مي نتوانسته آنچه را كه آزمون عبارت ديگر، سوال طرح شده،

  .هاي درست تاثير گذارد تواند در تعداد پاسخ ميطراحي شده سوال و شكل 

. مطرح استشيمي عمومي  در درسهاي كارشناسي علوم و مهندسي  ايب تبديل براي فشار است كه در دورهرمثال اول، در مورد ض

محاسبه ) ب و يا. است (lb.in-2)مربع  چند پوند بر اينچ (atm)محاسبه كنيد كه يك اتمسفر ) الف :توان طرح كرد سوال را به دو شكل مي

ب براي هر دو سوال به ترتي .كند كنيد كه جسمي به جرم يك پوند چه فشاري بر حسب اتمسفر بر سطح يك اينچ مربع وارد مي
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درصد موفق به   تنها پنجي يكساني دارند  هر دو مساله مفهوم و نتيجهدر حالي كه . هاي متفاوت طرح شده است دگان، در دورهنهد آزمون

  . اند پاسخ صحيح داده) ب(بيش از پنجاه درصد به سوال در صورتي كه اند  شده) الف(پاسخگويي به سوال 

با توجه به ديمانسيون جواب نهايي، اطمينان داشتند كه ) الف(دهندگان به سوال  از پاسخي جالب توجه اين است كه برخي  نكته

به پي بردن به اين نكته بر ) الف(ي  در واقع پيچيدگي حل مساله. توانستند راه حل درست را بيابند اند ولي نمي مساله را اشتباه حل كرده

به وضوح ) ب(ي  اي كه در مساله ايب تبديل منظور كرد، نكتهرد ثابت گرانش را در ضكند و باي نيرو وارد ميگردد كه جرم تحت گرانش،  مي

ي فشار  با توجه به معادله
A

mg

A

F
P   .شود ظاهر مي ==

 عين مساله در كتاب. هاي كروي است بر بر تابع هماهنگ پرسش در مورد تاثير عملگر پايين. مثال دوم بر گرفته از مبحث كوانتم است

بر  عملگر پايين ": اينگونه طرح شده است ]2[ شيمي كوانتم نوشته لوين
−L̂ درپي بر روي  را سه با پي( )φθ ,1

1Y و نشان دهيد  ادهاثر د

0آيند كه با  دست مي توابعي به

1Y  ،1

1

−
Y هاي  دهنده در دوره مساله به همين شكل براي تقريباٌ هفتاد نفر آزمون ".و صفر متناسب است

ي جالب توجهي در روش حل مساله از جانب افرادي  نكته. اند مختلف، طرح شده است كه حدود هشت درصد به سوال، پاسخ صحيح داده

از معادالت رياضي حاكم بر مساله به خوبي آگاهي  دهندگاني كه پاسخ. اند يي درحل ديگر مسايل بوده وجود دارد كه داراي توانايي باال

)اند و به خاطر داشتند كه  داشته )φθ ,1

1Y  برابر با( )φ
π

θ iexp
2

1
sin3

2

ايشان با استفاده از رياضيات عملگري راه پر پيچ و . است 1

مساله به اين  ،در حالت دوم .شد خ درست منتهي نميخمي را در پيش گرفته بودند كه حداقل با توجه به زمان محدود آزمون، به پاس

): ه است كهصورت طرح شد )φθ ,1

1Y بر  را ترسيم كنيد و عملگر پايين
−L̂ دست  توابعي بهدرپي بر آن اثر داده و نشان دهيد  را سه بار پي

0آيند كه با  مي

1Y  ،1

1

−Y در واقع ترسيم بردار . اند موفق به حل مساله شده دهندگان پاسخدرصد از  اكنون سي .و صفر متناسب است

( )φθ ,1

1Y )كمك موثري به مفهوم عملگري ) تابع موج(operation) برنده  پايين
−L̂ كند مي.  

 

  تنها به يك اشاره - 2

اي كه به نظر هدف اصلي سوال نيست ولي اشاره به آن  نكته(  ود دارند كه يك راهنمايي كوچك يا اشاره به نكته جانبيمسايلي وج 

ماده پاسخگويي است و يك آدهنده  زمونآانگار كه  .سازد مي يافتن پاسخ درست را ممكن) كند البته كمك شاياني به حل مساله مي

اي جانبي از  دهنده نكته زمونآ ،در برخي موارد .رود كند تا واكنش به سرعت پيش ازي را تامين ميي فعال سژاي انر چون جرقه ،راهنمايي

به عنوان مثال تاثير تقارن تابع موج كل  .گاه استآداند در حالي كه به خوبي از اصول كلي و روابط مورد نياز براي حل مساله  مساله را نمي

] 3[كواري  ماري نوشته مكآدر كتاب ترموديناميك  .ها قابل طرح است چرخشي اين مولكولطيف بر هاي دواتمي جور هسته  در مولكول

اين سوال  ".تنها سطوح چرخشي فرد دارددر حالت پايه الكتروني،  16O16Oمولكول " :سوالي با اين مضمون طرح شده است كه نشان دهيد

دهندگان به مساله  هايي كه پاسخ با توجه به پاسخ .ارشد در كالس درس به بحث گذاشته شد ي متفاوت از مقطع كارشناسي در چند دوره

بوزون است و بايد  16O16Oدانستند كه  نها ميآاند تمامي  گاهي داشتهآتوان فهميد كه ايشان از روابط حاكم بر مساله  به خوبي مياند  داده

ن صفر پيهسته داراي اساين زوج است  16Oي اينكه تعداد پروتون و نوترون در هستهتابع موج كل متقارن داشته باشد و نيز با توجه به 

هايشان اعتماد داشتند كه حتي  نستهنقدر به داآهندگان د از پاسخ اند برخي اما هيچكدام موفق به حل اين مساله نشده .(I=0) خواهد بود

در ي طيفي مولكول اكسيژن  با اشاره به اين نكته كه جملهر اينكه وآ شگفت .كردند ميترديد اظهار نسبت به صحيح بودن صورت مساله 

∑ي الكتروني حالت پايه
−

g

واقع با  در .بودندبسيار خشنود و البته از يافتن پاسخ   به حل مساله شدهدهندگان موفق  تمامي پاسخاست  

∑برابر با  N2و  I2 ،Br2 ،Cl2 ،D2 ،H2، اي چون شده هاي دواتمي شناخته ي طيفي حالت پايه الكتروني در مولكول توجه به اينكه جمله
+

g

 

 دانستندر واقع  .شود ها ناديده گرفته مي اين مولكول دراست اثر تقارني تابع موج الكتروني به عنوان يك عامل در تقارن تابع موج كل 

∑الكتروني  در حالت پايه 16O16Oجمله طيفي مولكول اينكه 
−

g

اي كه به گواهي  نكته .است كمك شاياني به حل مساله خواهد كرد 

   .نها شده بودآموجب سردرگمي  و ن اطالع نداشتندآدهندگان هيچكدام از  پاسخ

دي را براي حل مساله به خاطر گاهي دارد اما نكته كليآدهنده به تمام جوانب مساله  زمونآمسايلي وجود دارد كه  ،بر خالف مثال قبل

JJJاثبات كنيد " :]4[عنوان مثال اين مساله  هب .وردآ نمي hi=× كهJ ار داريم ظكه انت در حالي ".اي است اندازه حركت زاويه
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بردار تبديل  را به يك شبه اي  زه حركت زاويهاندا ،غير عادي ي نتيجهضرب خارجي يك بردار در خودش برابر با صفر باشد اين  حاصل

  :را به ياد دارد) 1-1( ي شنا است و معادلهآخواند به خوبي با ضرب خارجي بردارها  نكس كه كوانتم ميآ ،به احتمال زياد .كند مي

)1-1                                                   (

yyx

zyx

BBB

AAA

kji

BA =×     

JJ در واقع اگر .به حل مساله كمك زيادي خواهد كرد) 1-1(ي  اشاره به معادله ،ينبا وجود ا   ) 1- 1(معادله را با استفاده از  ×

  .استفاده شود Jبه جاي  Ĵرسد بهتر است در صورت سوال از  البته به نظر مي .بسط دهيم گام موثري در حل مساله برداشته خواهد شد
  

  طراححضور پرسشي بدون  - 3

نقص بودن صورت مساله و هم از بابت كافي بودن  ، هم از بابت كمنگري طراح سوال مساله، جامعنكته بسيار مهم ديگر در طرح يك 

 موضوعرعايت اين . ميلي نداشته باشدتكشفاهي و نياز به توضيح  ودهبايسته است كه پرسش، مستقل از طراح ب .گويي است زمان پاسخ

دقت به ظرايف جانبي ، از اين منظر. حايز اهميت است رهاي سراسري كه طراح سوال در جلسه آزمون حضور ندارد، بسيا بويژه در آزمون

  .استضروري كار رفته در صورت مساله  به متغييرهاي يبعدها و صورت مساله چون واحدها

به عنوان مثال . ذاردگ ر روند تغييرات يك خاصيت، اثر ميبتغيير در واحد يك متغيير،  است كه چگونه اي طرح شده در ادامه مساله

ايجاد نخواهد  يدر روند تفاوت همچنان cm.s-1بيش از جسم ديگر باشد، البته با تبديل واحد سرعت به  m.s-1اگر سرعت جسمي بر حسب 

به عنوان نمونه اين سوال . شوند، بايد دقت نظر بيشتري به خرج داد مقدار ماده ظاهر ميهايي چون جرم و يا  اما در مسايلي كه كميت. شد

. است) و نه ناقص( اشتباهوال، ساين . است N2(g)بيش از  O2(g)براي  K 298نشان دهيد ظرفيت گرمايي در حجم ثابت و در دماي : كه 

از است، البته در شرايط گفته شده ظرفيت گرمايي مولي در حجم ثابت و دو گ ظرفيت گرمايي موليي بين  اگر منظور طراح سوال، مقايسه

ظرفيت اما اگر مراد طراح سوال، قياس  .است N2(g)،J.mol-1.K-1 818/20و از آن  O2(g)،J.mol-1.K-1 069/21از آن  K 298در دماي 

 O2(g)،J.g-1.K-1براي  K 298م ثابت و در دماي دو گاز، البته در همان شرايط است، آنگاه ظرفيت گرمايي ويژه در حج گرمايي ويژه

  .]5[ خواهد بود N2(g)، J.g-1.K-1 743/0و براي  658/0

چنين به نظر  .گردد اي مي هژشكل ويممحدوديت در زمان پاسخگويي موجب پديدار شدن ) اي علميه مصاحبه(هاي شفاهي  زمونآدر 

به عنوان يك سوال از دانشجويان  .شود صحيح مي تر و بعضعاً جر به پاسخ قاطعانهمنپاسخ دهنده گاهي كمتر آدر برخي موارد، رسد كه  مي

شد كه ظرفيت گرمايي مولي در حجم ثابت و در  خواسته نبودندشنا آه تابع تقسيم ژماري و بويآمقطع كارشناسي كه با ترموديناميك 

Rپاسخ درنگ،  يبنها آتقريبا تمامي  .مقايسه كنند Kr(g)و  Ar(g)براي را  K 298 دماي
2

در كمال  .اظهار كردندبراي هر دو گونه را  3

ايشان با توجه به اينكه تابع  .اشتباه بوددر مواردي ارشد به اين سوال همراه با ترديد و حتي  كارشناسيمقطع شگفتي پاسخ دانشجويان 

Vبرابر با  اتمي ي تكتقسيم مولكولي انتقالي براي گازها
h

Tkm B
2

3

2

2







 π  با بهت و حيرت انتظار داشتند كه ظرفيت گرمايي مولي است

نتيجه را محاسبه كنند پاسخ صحيح را  ،شد كه با نوشتن معادالت مورد نياز نها خواسته ميآالبته وقتي از  .تابعي از جرم ذرات باشد

  .شد افتند و ابهام رفع ميي مي
  

  گيري نتيجه

اي به آن  كند كه در آن قرار است پاسخ دهنده پرسشگر در اين فرآيند، پرسشي طرح مي. نبه و تعاملي است، يك فرآيند دوجا آزمون

اگر هدف از يك آزمون، سنجيدن و ارزيابي آزمون دهنده است طراح آزمون . اين فرآيند در انزواي پرسشگر، معني نخواهد داد. پاسخ گويد

پرسش را در گام نخست از خود بپرسد تا اطمينان حاصل كند كه سوال روشن و شفاف بوده و  بايد خود را به جاي آزمون دهنده بگذارد و

شود و البته  ها توسط طراح، طرح مي سوال. هاي يك آزمون، ديناميك هستند به اين تعبير، پرسش. تمامي جوانب آن بررسي شده است

ها و اشكاالتي كه در حين برگزاري آزمون، از طرف آزمون دهندگان،  در اين صورت سوال. شايسته است كه به مرور، بررسي و تكميل شوند

ي آموزشي نياز  ي طول يك دوره به همين دليل طراحي يك آزمون به مدت زماني حداقل به اندازه. شود كاهش خواهد يافت مطرح مي

www.chemyazd.com



 

4 

 

. تا به سمت تكميل شدن ميل كنند وندي شبررسدر بلند مدت ها به مرور و همگام با درس دادن، طرح و  بهتر آن است كه پرسش. دارد

هاي مقاطع باالتر تحصيلي ـ كه  آزموني آزمون حضور ندارد، و  هايي كه در آن طراح سوال، در جلسه آزمونرعايت اين نكته براي 

ـ چون ود دارد و احتمال حضور پاسخ دهندگاني با دانش باالتر از طراح سوال نيز وجها از پيچيدگي بيشتري برخوردار هستند  پرسش

  .يابد اهميت بيشتري مي هاي ورودي دكتري يا جامع، آزمون
  

  مراجع

  .17-19، )1387( 102و  101، ي فيزيك مجلهاسكندري، . ز .1
2. I. N. Levine, Quantum Chemistry, 3d ed., Allyn and Bacon, 1983. 

3. D. A. McQuarrie, Statistical Mechanics, Harper Collins Publishers, 1976. 

4. E. E. Anderson, Modern Physics and Quantum Mechanics, W. B. Saunders Company, 1971. 

5. http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/ 

www.chemyazd.com




