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 جاریذ انحدان- 4رصحً جدعیلی - 3ىام درس - 2ىام و ىام راىَادگی - 1:نضزعات سص ةصگ ةطَر کانل ىَصحً صسه اسث     

 ىاخیً یا نيطقً - 12ىام نسرسً - 11جػساد ظفدات - 9ىَةث انحدان - 7نست انحدان - 6ساغث انحدان - 5 

1 

 2 . درجایپ سؤاالت از فَىث و قلم ةطَر ظدیح اسحفاده صسه اسث      2 

 3 .ةیو سؤاالت فاظلً نياسب درىظص گصفحً صسه واز ٌم نجضا ةاصيس      1 

 4  .ةطَر نياسب درةصگً سؤاالت اسحفاده صسه اسث... از جعاویص، ىهَدار، ىقضً، دیاگصام و      2 

 5 . ةارم ٌص سؤال در سحَن نسحقل نضزط صسه و نجهَع ةارم ٌا ظدیح نی ةاصس      2 

 6 .  نضزط صسه اسثپر رنگ کردى در سؤال ةا رط کضیسن زیص آن یا فػل نيفیافػال سؤاالت گَیا و واضح ٌسحيسو       2 

 7 . در پاسذ دادن ةً سؤاالت ةص روی ةصگً سؤال نضزط صسه اسث(...ناصیو خساب ، جسول و)صصایط غهلکصد یا وسایل نجاز نَرد اسحفاده      1 

 8 . نحو سؤاالت فاقس اصکال انالیی و اىضایی اسث      1 

 9 .از ىضاىً ٌا و ىقطً گشاری ةً طَر ظدیح اسحفاده صسه اسث      1 

 10 .خحی الهقسور از جهالت کَجاه و روان اسحفاده صسه اسث      1 

 11 .ىکات دسحَری در سؤاالت کانال رغایث صسه اسث      2 
  امتحانی سؤاالتطراحیمالكهاي  

 12 .سؤاالت از آسان ةً نضکل جيظیم صسٌاىس      3 

 13 .صسه اسثاسحفاده  (جضصیدی ،کَجً پاسذ، جَرکصدىی، چيسگضیيً ای،کانل کصدىی)نزحلف  از اىَاع سؤاالت       4 

 14 .در طصاخی سئَاالت اىضائی ةصای پاسذ رَاسحً صسه دانيً و خس نضزعی در ىطص گصفحً صسه اسث      3 

 15 (.یک سؤال چيس ٌسف نزحلف ندحَای درس را نطالتً ىکيس).نی سيجس آنَزصی را یك هدف فقطسؤال ٌص      4 

 16 .اسث نحياسب  رَاسحً صسه کهیث وکیفیث پاسذىهصه ٌص سؤال ةا ارزش       3 

 17 . صسه اسث رغایث  ةيسی فعل ٌای کحاب درسی نصةَطًدر جسویو سؤاالت ةَدجً ةيسی و ةارم      3 

 18 .جَزیع ةارم ٌص سؤال ةا قسهحٍای نزحلف پاسذ آن نحياسب اسث      3 

 19  .طصاخی سؤاالت راٌيهای پاسذ ةً سؤاالت دیگص ىیسحيس      2 

 20 (.پاسذ یک سؤال نسحلضم پاسذ ظدیح ةً سؤال دیگصی ىهی ةاصس).ٌص سؤال نسحقل از سؤاالت دیگص اسث      2 

 21 .نياسب اسث(جفکیک داىش آنَزان ضػیف،نحَسط و قَی)و قاةلیث جهییض (جياسب سؤال ةا سيجش اٌساف نَردىظص)نیضان روایی      4 

 22 (رارج از سصفعل ٌای ةصىانً درسی ىیسث). اسثسؤاالت از نحو کحاب درسی یا در چٍارچَب ندحَای کحاب طصح صسه      2 

 23 .سؤاالت، اٌساف اظلی آنَزصی کحاب درسی را نَرد ارزیاةی قصار نیسٌس      4 

 24 .نسىظص قصار گصفحً اسث (درخیطً صيارحی)در طصاخی سؤاالت اٌساف سطَح ةاالجص از سطح داىش       4 

 25 .زنان ةيسی نياسب ةصای پاسذ دادن ةً سؤاالت اىجام گصفحً اسث      2 

 26 .رغایث صسه اسث (چيس گضیيً ای، جَرکصدىی،کانل کصدىی)صصایط و نػیارٌای سؤاالت غیيی      3 

 27 .در طراحی ظؤاالت هدنظر توده اظت(...ریاضی، عرتی، زتاى، ادتیات و)هاهیت و هحتوای درض یا ویصگی های اختصاصی درض هرتوطه      2 

 28 .واحدها، کویت ها و عالئن اختصاری تطور هناظة در تدنه ظؤال قید شده اظت(...ریاضی، فیسیك، هحاظثاتی و)در ظؤاالت دروض تحلیلی      2 

 29 .ةعَرت نسحقل چیسه صسه اىس (نسائل) سؤاالت جضصیدی و جدلیلی(...فیضیک، صیهی، و)در سؤاالت دروس جدلیلی      2 

 30 (اسحفاده از سؤاالت ىَ و غیص کلیضً ای).درنجهَع در طصاخی سؤاالت رالقیث وىَآوری ةً چضم نی رَرد      4 
 مالک هاي مربوط به راهنماي تصحیح سؤاالت

 31 .نضزعات سص ةصگ راٌيهای جعدیح سؤاالت ةا سصةصگ سؤاالت انحداىی ٌم رَاىی دارد      1 

 32 .راٌيهای جعدیح سؤاالت رَاىا وةسون ىقط اسث      2 

 33 .در  راٌيهای جعدیح سؤاالت نعدح ةً کحاب ارجاع داده ىضسه اسث      3 

 34 .ریض ةارم ٌص سؤال نحياسب ةا اٌهیث ةيسٌای سؤال جَزیع صسه اسث      3 

  35 .در راٌيهای جعدیح سؤاالت، طصاح ةً جهام سؤاالت پاسذ ظدیح داده اسث      4 

 جوع کل اهتیاز 

 :نالخظات کلی


