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 چکیده

 

ی در آموزش مختلفکتب  تألیفهمچنین و  زبانانغیرفارسیزبان فارسی به  آموزشامروزه با توجه به گسترش رشته 

 ،زبانغیرفارسی فارسی آموزانو دقیـق بـرای برگزاری آزمونی جامـع زبان دوم،  عنوانبهفارسی زبان  آموزشخصوص 

مهارت، توانایی و معلومات  توانمیزیرا از این طریق  و الزم است.، ضروری دیگر هایزباندر  المللیبین هایآزمون چونهم

در زبان  سازیآزموندر این مقاله ابتدا به توصیف  رار داد.استاندار مورد سنجش ق معیارهاییفارسی آموزان را بر اساس 

رسیدن  ،. هدف از این پژوهشگرددمیزبان فارسی ارائه  و واژگانی در دستوری طبقاتو سپس تعریفی از  شودمیپرداخته 

. سعی ما در این دباشمی زبانانغیرفارسیزبان فارسی به  آموزشی استاندارد در زمینه هایآزمونبرای طراحی  الگوییبه 

استفاده شود تا توانایی  خاص سؤالمشخص گردد برای سنجیدن هر مقوله زبانی باید از یک نوع پژوهش این بوده است که 

 ؛دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد طوربهدستوری زبان فارسی  طبقاتفارسی آموزان در بکار گیری هر یک از 

 درسی هایبرنامه، آموزشدر امر تغییراتی  توانمیکه  گرددمیمشخص  از این طریق ان نیزآموززبانهمچنین نقاط ضعف 

 جهت رفع این مشکالت ایجاد کرد. و منابع آموزشی

زبان فارسی. ،زبانانغیرفارسیزبان فارسی به  آموزش دستوری، هایمقولهسازی، آزمون: هاکلیدواژه  

 

 مقدمه .1

ارزشیابی  ( است.evaluation( و ارزشیابی مترادف واژه )measurementواژه ) واژه سنجش مترادف طورکلیبه     

نای اطالعات انجام عالوه بر این هر سنجشی که بر مب. شودمیگفته  گیریتصمیم منظوربه هادادهمنظم  آوریجمعبه 

 روایی و پایاییاعتبار است که از ی ارسنجش و آزمونی دا. گیردمیمختلف مورد ارزشیابی قرار  هایروش، از طریق پذیردمی
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 آموزشارزشیابی و سنجش در امر . شوندمیخوب محسوب  آزمونهای مهم یک از ویژگی برخوردار باشد زیرا این دو عامل

 هایبرنامهدر خصوص روش تدریس، منابع آموزشی و  هاگیریتصمیم. زیرا اغلب باشندمییکی از موضوعات دارای اهمیت 

 هایهدفسنجش میزان تحقق  ه معنایب ،آموزشی هایفعالیتارزشیابی  به همین ترتیب استوار است. آندرسی بر مبنی 

بنابراین آشنایی با انواع  .گیردمیتدریس صورت  و در حین آموزشی است. این ارزشیابی در مراحل مختلفی شامل قبل، بعد

 آموزشباید به اهداف  تردقیقبرای رسیدن به نتایج  زمونآ. در طراحی باشدمیالزمه هر نوع تدریسی  سازیآزمون سؤاالت

 خواهد داشت. شوندگانآزمونبسزایی در  تأثیرو مطالب تدریس شده توجه بخصوص داشت. زیرا این نتایج 

 هایمهارتکه جامع  آزموننیز رسیدن به الگویی برای طراحی یک  زبانانغیرفارسیزبان فارسی به  آموزشدر زمینه      

نی فارسی آموزان را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد نیز الزم است. همچنین آشنایی و تسلط کافی مدرسین این رشته زبا

ی که برای سنجش مطالب از طرف مدرسین طراحی هایآزمون. زیرا رسدمی به نظردر زبان فارسی ضروری  سازیآزمونبه 

و  ترروشنری و عملی تنظیم شده باشند تا از این طریق به نتایج باید بر مبنای اصول علمی باشد و از حیث نظ گرددمی

نسبت به رفع  تریمناسب هایحلراهنسبت به دانش و معلومات فارسی آموزان دست یابند و به همین ترتیب به  تریواضح

بر اساس  هاآزموناگر . افزون بر این گرددمیاین مشکالت برسند و این خود باعث ترویج هرچه بهتر و بیشتر زبان فارسی 

و مدرسین از طریق تحلیل  یافتدستنسبت به نتایج  تریعادالنهبه ارزشیابی  توانمیطراحی و اجرا شده باشند  ،اصول

در  اثرگذارو دیگر مسائل  یجهت رفع نقاط ضعفی که در روش تدریس، منابع آموزش در توانندمیخطاهایی فارسی آموزان 

زبان، تحلیل خطاهای  هایآزمونهای مؤثر تحلیل کی از روشرا بردارند.  بنابراین ی مؤثری هایگام ،این آموزان وجود دارند

 .باشدمی های درسمورداستفاده در کالس هایآزمون

هستند و  تأثیرگذارخوب عوامل بسیاری  آزموناین است مشخص گردد برای طراحی یک هدف از این پژوهش      

متعددی توجه نمایند. همچنین باید این  فاکتورهایباید به  آزمونیک  سؤاالترای نوشتن ب سؤالمدرسین و طراحان 

مناسب استفاده شود تا  سؤالداشت که برای سنجیدن هریک از مقوالت دستوری باید از یک نوع  مدنظرموضوع را 

قرار گیرند. به همین ترتیب به  مورد سنجش و  ارزیابی درستیبهاز این مقوالت  معلومات فارسی آموزان در خصوص هریک 

برای و سنجش بهتر روشن خواهد ساخت.  آموزشدست خواهیم یافت و تحلیل این نتایج راه را برای  معتبرترینتایج 

طبقات  هریک از و سپس شودمیزبان پرداخته  سازیآزمونهمین منظور در این مقاله ابتدا به معرفی تعاریف و اصطالحات 

جامع  هایآزمون از تعدادی همچنین .شودمیارائه  هرکدامو تعریف مختصری از  گردندمیمعرفی  دستوری زبان فارسی

است و در پایان هر دوره آموزشی برگزار  شدهطراحی زبانانغیرفارسیزبان فارسی به  آموزشکز ازبان فارسی که در مر

و دستوری  طبقاتو بخش سنجش  دنگیرمیقرار  وتحلیلتجزیهزبان فارسی مورد  هایآزمون اینمونه عنوانبه شودمی

در خصوص سنجش و ارزیابی  هاآزمونبرای طراحی  هاییپیشنهاد درنهایت. شودمینیز بررسی  هاآزموندر این واژگانی 

تا برای رسیدن به هدف کلی یعنی ترویج و گسترش هرچه  شودمیزبان دوم نیز در این مقاله ارائه  عنوانبهزبان فارسی 

 برداشته شود. مؤثری هایگامهتر زبان فارسی ب

 

 پیشینه تحقیق .2
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این صورت پذیرفته است.  زبانانغیرفارسیزبان فارسی به  آموزشکمی در خصوص   هایپژوهش سازیآزموندر زمینه      

گران را نیز و تحقیق پژوهش زبان دوم است عنوانبهفقدان آزمونی جامع در سنجش زبان فارسی  دهندهنشانموضوع خود 

در زبان فارسی  سازیآزمونکه به  هایپژوهش. در این بخش از این مقاله به بررسی طلبدمیدر این زمینه 

 .پردازیممی اندیافتهاختصاص

 آزمونقرار داده است و یک  موردبررسیبسندگی را  هایآزموننظری  راهکارهایخود  نامهپایان( در ۹۷۳۱موسوی )     

به این نتیجه  آزموناست. موسوی بعد از تهیه و اجرای این  کردهتهیه زبانغیرفارسیبرای  را ه زبان فارسیبسندگی استاند

در مهارت خواندن و درک مفاهیم از کمترین توانایی و در حوزه قواعد دستوری از بیشتری  هاآزمودنیه است که یافتدست

 .اندبودهتوانایی برخوردار 

انی است که توسط ممق« در ایران  المللیبین آزمون هنجاریابی» باشدمیدیگری که در این خصوص  نامهپایانعنوان      

سه بخش شنیدن، دستور و  دارایدر کانون زبان ایران طراحی گردیده است و  آزمون( نگاشته شده است. این ۹۷۳۱)

مشخص گردید این  زبانغیرفارسیسی آموزان برای پنجاه نفر از فار آزمونبعد از اجرای این  .باشدمی واژگانخواندن و 

 از اعتبار باالیی برخوردار است. شناسیآزمون وتحلیلتجزیهاز جهت  آزمون

( را ارزیابی نموده است. این آزمون MSRTکارشناسی ارشد خود، روایی و پایایی آزمون ) نامهپایان(، در ۹۷۱۱ممقانی )     

که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط وزارت علوم و تحقیقات  باشدمیلیسی های مهارتی در زبان انگآزمون ازجمله

از طریق نتایج بدست آمده از روایی و پایایی این آزمون به الگوی . هدف از این پژوهش این بوده است که شودمیبرگزار 

وایی و پایایی دو آزمون دیگر، آمفا و مناسبی برای طراحی یک آزمون مهارت در زبان فارسی دست یافت. در این پژوهش ر

( MSRTآزمون کانون زبان ایران، نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل شده از این پژوهش این بوده است که آزمون )

 مبنای مناسبی برای طراحی یک آزمون مهارت در زبان فارسی نیست زیرا مبنای آن تافل است.

 

 مبانی نظری .3

 

 .پردازیممیاله به بررسی چارچوب نظری در این زمینه وجود دارد، این بخش از مقدر 

 

 استاندارد آزمونیک  هایویژگی

 

یک آزمون مناسب  معیارهای. این بخش به معرفی باشدمیمتعددی برخوردار  هایویژگیآزمون استاندار از  یک

 است. یافتهاختصاص



  
 

4 
 

www.ELSconf.ir         4 

 1پایایی

 

 آزمونتا  آزمون. یکدستی نمرات به این معنا است که این نمرات چقدر از یک ندناممیپایایی را  آزمونیکدستی نمرات      

سنجش پایایی برآوردی است از میزان نوسانی که ما در شرایط متفاوت انتظار  دیگرعبارتبه. هستند باثباتدیگر استوار و 

 پایاییکه از اجرای  شودمیات نمراتی گفته پایایی به میزان ثب طورکلیبه(. ۹۱۱: ۰۱۹۱نژاد، را داریم )بیرجندی، مصلی آن

)قنسولی،  باشدمیثبات نمرات باال یا پایین است متفاوت  کهاین برحسب هاآزمون. درجات پایایی آیدمی به دست آزمون

ی بکار برد، در زیر به معرفی این روش در محاسبه پایای توانمیمتفاوتی را  هایروشبرای محاسبه پایایی (. ۹۷۳۰:۹۴۱

 :پردازیممی

 2دونیمهروش 

 

 هاآزمودنیرا به گروهی  آزمون، سپس نماییممیمساوی تقسیم  دونیمهواحدی را به  آزمونکه  شودمیبه روشی گفته      

 دونیمه. این کنیممیدرجه پایایی کل را مشخص  آزمون دونیمهآنان در  هاینمرهداده و با محاسبه ضریب همبستگی بین 

 (۹۷۳۰:۹۱۰و محتوا یکسان باشند )قنسولی،  آزمون هایمادهواری دش ازنظرباید 

 نباخاروش آلفای کر

 

همان  آزمون هایقسمت اگر. روندمیبه کار  آزمونبرای سنجش ضریب پایایی  آزمون هایقسمتدر این رومش اجزا یا      

. اما اگر KR۰۱برابر خواهد بود با  درست و غلط تصحیح شوند، ضریب آلفا صورتبه سؤاالتباشند و  آزمون هایسؤال

استفاده کنیم  آزموندر محاسبه ضریب پایایی کل  هاآنباشد و بخواهیم از  شدهتشکیل هاییبخشاز  آزمون هاسؤال جایبه

 (:۴۵۴: ۹۷۱۱)سیف،  کنیممیدر این صورت از روش آلفای کرونباخ مطابق با فرمولی که در زیر آمده است استفاده 

Ra= ۰ra= ۰ریب پایایی کل آزمون 

j=  آزمون هایبخشتعداد  

  واریانس نمرات کل آزمون=

 ۰ واریانس نمرات هر بخش آزمون

 3کار آیی

                                                           
1 reliability 
2 Split-half reliability 
3 Use ability 
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 آنپرهزینه نباشد و محدودیت زمانی مناسب را رعایت کند، همچنین برگزاری  ازحدبیشبه این معنا است که  کار آیی     

 .(۹۳۹: ۹۷۳۰)قنسولی،  واضح و سریع باشد گذارینمرهاده و روند س

 

 1روایی

 

بسنجد و نه چیز  خواهیممیآزمونی روایی دارد که فقط آنچه را که  است. خوب آزمونیک  هایویژگیروایی یکی از      

که برای سنجش توانایی واژگانی  گانواژ آزمون چنانچه است. گیریاندازهابزار  گوییراستدیگر. به عبارتی روایی به معنای 

نیست زیرا در ارتباط با  واژگان آزمونرا بسنجد، دارای روایی  هاآزمودنیاست، توانایی دستوری  شدهطراحی هاآزمودنی

را باید در  آزمونسبی است زیرا روایی هر وسیله یا نمفهوم روایی  (.۹۳۰: ۹۷۳۰بکار نرفته است )قنسولی،  آنکاربرد ویژه 

وسط یا ضعیف مت زیاد،دارای روایی بسیار  تواندمیکه هر ابزاری  شودمیگفته  روازاینتعیین کرد.  آنرتباط با کاربرد ویژه ا

تعیین رابطه بین  منظوربه هاروش. همگی این ایسازهمختلفی دارد: روایی صوری، محتوایی، مالکی،  هایجنبهباشد. روایی 

ر ویژگی مکمل ااست. هر یک از این چه موردنظردر مورد توانایی یا مهارت  مشاهدهبلقا هایواقعیتو  آزمونکارکرد 

:  ۹۷۳۵)جعفرپور، یابندمیاین چهار ویژگی اولویت  از، یکی  آزموننوع و هدف  برحسبیکدیگر هستند به این معنا که 

 .پردازیممی(. در زیر به تعریف کوتاهی از هریک از انواع روایی ۳۵

 2روایی صوری

 

، مدیران برنامه آموزشی، و آزمون، مدرس، ناظران اجرای هاآزمودنی هایواکنشیا  هابرداشتروایی صوری یا ظاهری به      

بهینه است. اگر  افرادبه نظر این  موردبحث آزمون. بدین معنی که تا چه اندازه شودمیمربوط  شناسیآزمونمتخصصان 

منفی  تأثیربهینه نباشد، این برداشت ممکن است در کارکرد آنان  هاآزمودنینظر  آزمونی به هایمادهشکل ظاهری و نوع 

(. در ۳۵: ۹۷۳۵نخواهد شد )جعفرپور،  برآوردهاست  هاآن حقبهکه تعیین توانایی  آزمونبگذارد و هدف آزمونگر از انجام 

دانش یا  ظاهراًو تا چه حد  رسدمی ظربه نتا چه حد صحیح  آزمونحقیقت روایی صوری به این نکته اشاره دارد که یک 

 آنان باید احساس کند آزمونی که در آموززبان. در این نوع از روایی نمایدمیارزیابی  سنجد رامی کندمیمهارتی که ادعا 

 .باشدمیمعتبر  اندکردهشرکت 

 3روایی مالکی

 

                                                           
1 validity 
2 Face validity 
3 Criterion validity 
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دیگر یا  آزمونبا نمرات حاصل از یک نوع  آزمونوع منظور از این نوع روایی میزان ارتباط بین نمرات حاصل از یک ن     

عملکرد افراد در آزمونی دیگر  بینیپیشبرای  آزموندیگر است. بنابراین هر زمان که از نمرات یک  گیریاندازهوسیله 

. روایی مالک نام دارد شودمی بینیپیش آندوم که عملکرد فرد در  آزمونداریم.  سروکاراستفاده کنیم با روایی مالکی 

 مالکی دو نوع دارد:

 مثالً است.  برگزارشده زمانهم تقریباً که  شودمیرا سنجه دیگری مقایسه  آزمون، کارکرد زمانهمروایی مالکی      

استاندارد مقایسه  آزمونهمان گروه در یک  هاینمرهرا با  ایساختهمعلم  آزموندر  هاآزمودنیگروهی  هاینمره کههنگامی

 آزمونکه  کندمی گیریاندازهمعلم ساخته، همان چیزی را  آزمونبه چه میزان  هستیم که بدانیم آنبه دنبال ، کنیممی

با  موردبررسی آزمونروایی مالکی است، کارکرد آزمودنی در  از. اما در روایی مالکی پیشگو، که نوع دوم سنجدمیاستاندار 

 (.۳۱: ۹۷۳۵)جعفرپور،  شودمیو مالک تلقی  رگزارشدهبزمانی  بافاصلهکه  شودمینتایج آزمونی مقایسه 

 

 1روایی محتوایی

 

.برای تعیین روایی برداردرا در  گیریمورداندازهتا چه اندازه مطالب  آزمونروایی محتوایی به این معنا است که محتوای      

خوب باید در  آزمونمشخص شود.  نآزموبه هدف  با توجه آنبازبینی شود و میزان روایی  آزمونمحتوایی باید محتوای 

باشد. بدیهی است که نخست باید حوزه مورد سنجش  موردنظرکافی و مستقل در حوزه مهارت یا توانایی  هاینمونه بردارندِ

را  هاحوزه آنتمام جوانب مهم  آزمون هایمادهبه شیوه منظمی مورد واکاوی قرارگرفته باشد تا اطمینان به دست آید که 

 (.۳۵: ۹۷۳۵همیت در بردارند یا نه )جعفرپور، برحسب ا

 2سازهروایی 

 

که آن جای هم نیستند. اما از  گیریاندازهقابلنیستند به همین جهت  مشاهدهقابلیا صفات  هاتواناییبسیاری از      

 هاییتمرینو یا  هاتکلیفکه را در ذهن داشته باشیم این امکان وجود دارد  هاتواناییصفات یا  آنهایی از توانیم پنداشتمی

درست باشد  هابینیپیشاین  کهدرصورتیکنند.  بینیپیش هاآزمودنیها را در آن پنداشتدر نظر بگیرم که پیدایش و بروز 

 شدهتهیه آزمونبه این نکته توجه دارد که  ایسازهاست. بنابراین روایی  یافتهتحقق موردنظرروایی پنداشته شده یا فرضیه 

 (.۹۳۴: ۹۷۳۳)جعفرپور، کندمی گیریاندازهرا  ایویژهچه اندازه ویژگی یا توانایی یا سازه  تا

 

 آزمونانواع 

 

                                                           
1 Content validity 
2 Construct validity 
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. تشخیص علت در انتخاب نوع باشدمیمسئله  ترینمهم آزمونان علت طرح آموززبانزبان برای  آزموندر طرح یک       

 هاآزمونزبان در بخش زیر به معرفی انواع  هایآزمون نواعابسیار حائز اهمیت است. برای آشنایی با  آزموندرست 

 .پردازیممی

 :1استعداد زبان هایآزمون

 

 آزمونکه در این  ترتیباینبه، کندمی بینیپیشاستعداد زبان موفقیت فرد را قبل از آشنا شدن با زبان دوم  هایآزمون     

به نحوی  آزمون. این نوع شودمیقیت نهایی در امر یادگیری ارزیابی استعداد یا توانایی کلی یادگیری زبان خارجی و موف

ی ناستعداد کاربرد چندا هایآزموناما امروزه  را در یادگیری کالسی هر زبانی بکار برد. هاآن توانمیکه  گرددمیطراحی 

ان مشخص آموززبانو قوت  و نقاط ضعف موردعالقه هایسبکندارند؛ در عوض در سنجش استعداد زبان،  آموزشدر زمینه 

 (.۱: ۹۷۳۰، )قنسولی شودمیتقویت این نقاط پیشنهاد و سپس راهکارهایی برای  گرددمی

 

 :2مهارت هایآزمون

و یا مهارتی خاص  و تنها به یک دوره آموزشی، برنامه درسی دهدمیتوانایی کلی را مورد ارزیابی قرار  آزموندر این نوع      

که در قالب سنتی شامل  شوندمیمهارت به دو صورت سنتی و جدید تقسیم  هایآزمون. شودنمیدر زبان محدود 

، درک مطلب، نوشتار و درک شنیداری و در قالب واژگاندر خصوص گرامر،  ایچهارگزینهو  استانداردشده هایپرسش

 .گرددمیاعالم واحد  یک نمره صورتبهنتیجه  آزمون. در این نوع باشدمیجدید شامل کنش بیان شفاهی نیز 

 آزمونکه  هاییفعالیتمهارت زبانی است.  هایسازهچگونگی تعیین  آزمونیکی از مسائل مهم در طراحی این      

باشند که  شدهتعریفواقعی از کاربرد زبان انگلیسی در یک بافت  هایینمونهانجام دهند باید  شودمیدهندگان خواسته 

 .باشدمیو پرهزینه  گیروقتبسیار  هاآنر ساختن و معتب هاسازهطرح این نوع 

 مهارت است هایآزمونیک نوع  گرددمیآموزشی طراحی  سازیآزمونکه توسط سرویس  TOEFLانگلیسی  آزمون     

 .(۹۵: ۹۷۳۵)جعفرپور، 

 :3تعیین سطح آزمون

 

. در باشدمییک برنامه درسی زبانی  ان در سطح یا بخشی بخصوص درآموززبانقرار دادن  آزمونهدف از این نوع      

ان باید آموززباناغلب شامل مطالبی است که در یک برنامه درسی تدریس خواهد شد و کنش  تعیین سطح هایآزمون

                                                           
1 Aptitude test 
2 Proficiency test 
3 Placement test 
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 برانگیزچالش حالدرعیندشوار و  ازحدبیشساده و نه  ازحدبیشان نه آموززبانمطالب برای  آنسطحی را نشان دهد که در 

 باشد.

بستگی دارد. بدیهی است که  آن نیازهایو به ماهیت برنامه درسی و  باشندمیتعیین سطح بسیار متنوع  هایآزمون     

 ان در دوره آموزشی یا سطح مناسب است.آموززبانتعیین سطح قرار دادن  آزمونهدف اصلی یک 

 بر شناختی: هایآزمون

 

، آزمونی مثالعنوانبهخاصی از زبان را شناسایی کنند.  هایویژگیکه  شوندمیطراحی  ایگونهبه بر شناختی هایآزمون     

ان دشوار است و همچنین باید آموززبانخاص که برای  زبانیکواجی  هایویژگیدسته از  آندر زمینه تلفظ ممکن است 

 .کندمیدر برنامه درسی گنجانده شود را شناسایی 

؛ کندمیکار کنند را مشخص  هاییزمینهدانش آموزان باید در آینده در چه  در حقیقت اطالعاتی را در خصوص اینکه     

 .دهدمیدهندگان ارائه  آزمونرا درباره  تریجزئی ایمقولهاطالعات زیر  آزموناین  دیگرعبارتبه

 :1پیشرفت هایآزمون

 

پیشرفت به مطالب  آزمون رسی دارد.درسی و حتی کل برنامه د واحدهای، هادرسارتباط مستقیمی با  آزموناین نوع      

و پس از پرداختن دوره آموزشی به اهداف  شودمیخاص تدریس شده در دوره زمانی مشخص در برنامه درسی محدود 

 .شودمیبرگزار  موردنظر

دنبال شده و همچنین  موردنظرپیشرفت این است که مشخص کند در پایان یک دوره آموزشی اهداف  آزمونهدف کلی 

اغلب پایانی هستند و در پایان یک واحد  آزموناست یا خیر. به همین ترتیب این نوع  و مهارت مناسب کسب گردیددانش 

و یا  ایدقیقهدههای پنج یا : آزمونکازجملهمختلف  هایصورتبه آزمون. این شوندمیدرسی یا دوره آموزشی برگزار 

 (.۷ :۹۷۳۰)قنسولی،  گرددمیبرگزار  ساعتهسه هایآزمون

 

 

 :2سرعت آزمون

 

فرض بر  آزمونپاسخ دهند. در این  آزمون سؤاالتمشخص بایستی به  زمانمدتبا توجه به  هاآزمودنی آزموندر این      

 هایمادهاست که کارکرد همانندی نیاز دارد.  تریپیچیده هایمهارتاین است که سرعت، نشانه توانایی و مهارت در انجام 

                                                           
1 Achievement test 
2 Speed test 



  
 

9 
 

www.ELSconf.ir         9 

 گونهایندر  آزمون. زمان شوندمیتصادفی منظم  طوربهیکسانی هستند و  و کمسطح دشواری بیش  سرعت دارای آزمون

 (.۹۱۹: ۹۷۳۰پاسخ دهد )قنسولی،  هاآنم که هیچ آزمودنی نتواند به تما شودمیتعیین  ایشیوهبه  هاآزمون

 :1بینیپیش آزمون

 

نتایج احتمالی موفقیت برنامه آموزشی یا  بینیپیش منظوربهت اطالعا آوریجمع آنکه هدف  شودمیبه آزمونی گفته      

( بکار برده placement) بندیگروه( و selectionبرای هدف گزینش ) آزموندوره پرورشی برای افراد است. این نوع 

 (.۹۷۱: ۹۷۳۰)قنسولی،  شوندمی

 :2تشخیصی آزمون

 

 طوربه آزمون.این کندمیر توانایی زبان آزمودنی را مشخص نقایص موجود د آزموناین  بینیپیش آزمون برخالف     

آزمودنی را مشخص کرده و آنچه را  هایدانستنی، شودمیاختصاصی برای تشخیص نقص و عیب در کاربرد زبان استفاده 

 (.۴۹: ۹۷۳۰)قنسولی،  کندمیکه نیاز دارد بداند را نیز معلوم 

 

 آزمون سؤاالتانواع 

 .پردازیممیآزمون  سؤاالتمقاله به معرفی انواع  در این قسمت از     

 

 

 

 

 :3تکمیل جمله آزمون

 

و قسمت خالی باید توسط آزمودنی  شودمیبه آزمودنی داده  آزمون( stemکه بخشی از تنه ) شودمیبه آزمونی گفته      

سپس آزمودنی به نحو  دهندمیزمودن به آ شروعاست که ابتدا جمله یا جمالت را برای  ترتیباینبه آزمونکامل شود. این 

 (.۹۵۳: ۹۷۳۰)قنسولی،  کندمیمناسب جای خالی را پر 

                                                           
1 Prognostic test 
2 Diagnostic test 
3 Sentence completion test 
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 :1تکمیل متن آزمون

 

 واژگاناست، و از هر هفت  شدهتشکیل بندیکمهارت خواندن است که از یک یا بیش از  آزمون، آزموندر اصل این      

ترکیبی نیز هست، زیرا آزمودنی باید  آزموناست. این  تغییرقابل واژگانهر دو  تاپنجو  از هر  شودمییک واژه حذف 

 آزمون عنوانبه توانمیتکمیل متن را  آزمون ن جای خالی را بنماید.پر کرد منظوربهبیشترین استفاده را از بافت متن ، 

 (. ۰۰: ۹۷۳۰آورد )قنسولی،  حساببهاست  شدهحذف آن ۰دستوری واژگاندستور که 

 :3کردنی تکمیل آزمون

 

 آزمونباید توسط آزمودنی کامل شود. آن شدهحذف هایبخشکوتاه پاسخی است که  هایمادهدارای  آزموناین نوع      

تصحیح  ازنظرباشند،  تواندمیدرست دیگری نیز  هایپاسخزیرا دارای  شوندمیتکمیل کردنی در سطح جمله ساخته 

 (.۰۷: ۹۷۳۰)قنسولی،  اندآفرینمشکل

 :4ایچهارگزینه تسؤاال

 

 شودمیاز یک قسمت اصلی و تعدادی گزینه تشکیل  هاآناست که هر یک از  سؤالشامل تعدادی  ایچندگزینه آزمون     

شامل  ایچندگزینه سؤالهر  .کندمی( را انتخاب سؤالپیشنهادی گزینه صحیح )پاسخ  هایگزینهاز میان  شوندهآزمونو 

 اصلی زیر است : هایقسمت

مسئله یا موضوعی است  دربرگیرندهو  دهدمیرا تشکیل  سؤالمتن اصلی  سؤال: این بخش  سؤالقسمت اصلی یا تنه . ۹

 کند. گیریاندازهرا  آنباید  سؤالکه 

را برگزیند .  آنباید  شوندهآزموناست که  سؤالپیشنهادی پاسخ درست  هایگزینه: یکی از  سؤالگزینه درست یا پاسخ . ۰

 .شودمیگزینه کلید گفته  ،به این گزینه

 هایگزینه آنکه به  شودمیتهیه  سؤال، تعدادی گزینه دیگر نیز برای هر  سؤالگزینه درست  غیرازبهگزینه انحرافی : . ۷

 .دانندنمیرا  سؤالی است که پاسخ درست شوندگانآزمونانحرافی منحرف کردن  هایگزینه. نقش  گویندمیانحرافی 

                                                           
1 Cloze test 
2 Function word 
3 Fill in the blank 
4 Multiple choice test 
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و گزینه پیشنهادی جواب جمله  دهدمیرا یک جمله استفهامی یا یک جمله ناتمام تشکیل  سؤالمتن اصلی یا تنه      

) گزینه درست و گزینه انحرافی (  ایچندگزینه هایسؤال هایگزینهجمله ناقص هستند. تعداد  کنندهتکمیلاستفهامی یا 

بیشتر باشد امکان حدس زدن کمتر است اما به سبب اینکه پیدا  هاگزینههرچه تعداد نظری  ازلحاظمتغیر است  ۵تا  ۰از 

امکان حدس زدن جواب درست  هاآنکه در  ایچهارگزینه هایآزمونکردن بیش از سه پاسخ انحرافی کار دشواری است 

فی هستند ما در اینجا تعدادی دارای انواع مختل ایچندگزینه هایسؤال. اندکردهیک در چهار است شهرت بیشتری کسب 

 :کنیممیرا معرفی  هاآن ترینمعروفاز 

 هاگزینهتنها یکی از  سؤالاست در این نوع  ایچندگزینه هایسئولنوع  ترینساده سؤالنوع تنها گزینه درست: این  -الف

 غلط هستند.  کامالً هاگزینهدرست است و بقیه 

  .یا بهتر است تردرستاز همه  هاآندرست هستند اما یکی از  هاگزینههمه  لسؤادر این نوع  :نوع بهترین گزینه -ب

 .درست هستند هاآنیکی از  جزبه هاگزینهو همه  شودمیمنفی بیان  صورتبه سؤالتنه  سؤالدر این نوع  :نوع منفی -ج

 :تشریحی سؤاالت

 

 سؤاالتاین  مورداستفاده) شوندمیگیری گیری اندازهمفهومی بوده و توسط سطوح باالی یاد سؤاالت، سؤاالتاین        

 محدود است(.

محدود پاسخ، محدودیت حجمی و زمانی  سؤاالتگسترده پاسخ، محدودیت مقداری وجود ندارد، اما در  سؤاالتدر       

 وجود دارد.

 از: اندعبارت سؤاالت گونهاینبرخی از مزایای 

 آسان است. سؤاالتتهیه این 

 .پردازندمیالت به سنجش سطوح باالی یادگیری این سؤا -۰

 هستند. سؤالبهترین نوع سؤاالت در سنجش پاسخ  سؤاالتاین  -۷

 .گذارندمیآموزان اثرات مثبتی در نحوه مطالعه دانش  سؤاالتاین نوع  -۴

 از: اندعبارتبرخی از معایب این سؤاالت 

 .پردازندمی هستند که به سنجش نمونه کوچکی از محتوا سؤاالتی -۹

 .باشدمی گیروقتسؤاالت  گونهاینتصحیح  -۰

 

 1ایدوگزینه آزمون

 

باید  آزمودنی( باشد و Yes-Noخیر )-( یا آریTrue-Falseنادرست )-است که به شکل درست ایدوگزینهآزمونی       

 (.۵: ۹۷۳۰پاسخ صحیح را از بین دو گزینه انتخاب کند )قنسولی، 

 

 1پرسش آری یا نه

                                                           
1 Alternative response item 
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آری یا نه  آنبه هرگونه پرسشی که پاسخ آری یا نه  سؤال. باشدمی ایدوگزینه سؤاالت زیرمجموعه سؤالاین نوع از      

 (. ۹۳۳: ۹۷۳۰)قنسولی،  شودمییا نه استفاده  آری هایپرسش. از افعال کمکی برای ساختن شودمیباشد گفته 

 :2جور کردن آزمون

 

را که با  ایگزینهو آزمودنی از میان تعدادی گزینه بهترین  شودمیدر جمله خط کشیده  ایواژهزیر  آزموندر این نوع      

 (.۹۷۳۰:۱۵)قنسولی،  کندمیواژه مذکور مطابقت دارد و جور کردنی است را انتخاب 

 :3شفاهی آزمون

 

شفاهی پاسخ دهد.محاسبه  رتصوبهشفاهی ارائه شود و آزمودنی باید  صورتبه آنآزمونی است که موضوعات و مطالب      

مشابه هم فرض نمود )قنسولی،  تواننمیهیچ دو امتحانی را  روازاینبسیار دشوار بوده است و  آزمونپایایی برای این نوع 

۹۷۳۰ :۹۹۱.) 

 واژگانی زبان فارسیو طبقات دستوری 

. ابتدا هریک را معرفی و سپس پردازیممیدر این بخش از مقاله به بررسی طبقات دستوری و واژگانی در زبان فارسی      

 گردد.مختصری از هرکدام ارائه می تعریفی

 

 

 

 4اجزای کالم

 

 هاواژهزبان به مقوالت مختلف ریشه در دستور سنتی دارد. در زبانشناسی نوین نیز فرض وجود  هایواژه بندیطبقه      

. بر اساس سازدمیرا ضروری  هاآنموجود بین  هایتفاوتو  اهشباهتبخشی از دانش زبانی اهل زبان پرداختن به  عنوانبه

 به طبقات عمده زیر تقسیم کرد: توانمیمختلف را  هایواژه شناختیزبان هایمالک

 اسم

                                                                                                                                                                                
1 Yes-No question 
2 Matching test 
3 Oral test 
4 Parts of speech 
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 بیانی. به شوندمی گذارینام آنبا  هاپدیدهاست که اشخاص، اشیا و دیگر  ایکلمه( اسم ۵۱: ۹۷۱۴بنا به گفته وفایی )     

دستوری زبان  هایمقولهوفایی نیز معتقد است که اسم از دیگر   .رودمیمقوله زبانی است که برای نامیدن به کار  دیگر

و اسم همواره  شودمیفارسی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا در نخستین تجزیه، جمله به نهاد و گزاره تقسیم 

گزاره وابسته  دیگرعبارتیبهو  دهدمیاست درباره نهاد خبر  آناصلی  و گزاره که فعل هسته کندمیجایگاه نهاد را اشغال 

 .آیدمینهاد به شمار 

 .گرم     است             هوا 

 اسم )نهاد(     مسند    فعل  )گزاره(

 از: نداعبارتی اسم هانشانه. شودمیدر جمله شناسایی  هانشانهدارد و از طریق همین  هایینشانهاسم در زبان فارسی 

 .از خانه به مدرسه رفتم: آیددرمیپیش از اسم یا گروه اسمی  معموالًکه  اضافهحرف. ۹

 .دو کتاب: گیردمیاصلی که قبل از اسم یا گروه اسمی قرار  عددهای. ۰

 .هر فردی: آیدمی آنکه پیش از « هر. »۷

 .هاکوهدوستان، جمع:  پسوندهای. ۴

 .مردی، زنی. پسوند نکره: ۵

 .ای مرد، خدایا«: ای»ندای  . حرف۱

 .داستانی، قهرمانیمشابهت نظیر:  پسوندهاینسبت و « ی. »۳

 (.۹۹۳: ۹۷۳۳مشتق و مرکب )فرشیدور، هایاسمص خا هایساختمان. ۳

 صفت

 

. این ویژگی ممکن است دهدمیرا به موصوف نسبت  ایویژگیدستوری زبان فارسی است که  هایمقولهصفت یکی از      

معنا  بر چهار  ازنظر( صفت را ۹۱۷: ۹۷۳۳(. فرشیدور )۹۷۹: ۹۷۱۴مقدار، حالت، کیفیت یا وصف دیگر باشد )وفایی، شمار، 

 مبهم. -۴اشاره  -۷عددی  -۰بیانی  -۹از:  اندعبارتقسمت تقسیم کرده است که 

 :ازجملهرا در نظر گرفته است  هاییویژگی( برای صفت ۹۷۰: ۹۷۳۳وفایی )

 .فکرخوشآسمان آبی، مرد ست: همواره وابسته ا -۹

 .شودنمیجمع بسته  -۰

 .پذیردمی« تر و ترین»اگر از نوع بیانی باشد  -۷
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 .سازدمیبا موصوف خود ترکیب وصفی  -۴

 .گیردنمی( وآناینپیشین اشاره ) هایوابسته -۵

 .گیردنمیوابسته پیشین مبهم )هر، همه....(  -۱

 فعل

 

و  کندمیامری داللت  شدنواقعبر  گانهسه هایزماناز  دریکیی هایوابسته به یارییا  تنهاییبهکه  ای ستکلمهفعل      

زبان فارسی  هایفعل. (۰۷۱: ۹۷۳۳)فرشیدور،  فریدون رفت، مانند: شودمیکه به امر دیگر اسناد داده  امری است

از: اند عبارت هانشانه، این کندمیواژگانی زبان فارسی متمایز  هایمقولهفعل را از دیگر  هانشانهدارند و این  هایینشانه

 هایساختماندر برخی از (. ۳۳: ۹۷۱۴معلوم و مجهول )وفایی،  _وجه  _گذر و ناگذر  _نمود  _زمان  _شمار  _شخص 

خاص ممکن است فعل، حامل عناصر تصریفی شخص و زمان و همچنین شمار نباشد. به افعالی که برای بازنمایی این 

، میگویند ۰و افعال که به شکل مصدری و بدون تصریف باشند، فعل ناخود ایستا ۹عل خود ایستامفاهیم تصریف شوند ف

 (.۷۱: ۹۷۳۵)گلفام،  دور زدن ممنوعمانند: 

 

 

 قید

. با روندمیکار  به قیدهاکه برای توصیف افعال، صفات و یا دیگر  شوندمیطبقه از مقوالت دستوری را شامل  آنقیود      

(. وفایی ۷۳: ۹۷۳۵، کودکانه و .... را قید در نظر گرفت )گلفام، مؤکدای مانند هرگز، خیلی ، هایواژه توانمیچنین تعریفی 

است: یکی از جهت صرفی و دیگری از حیث نحوی. از حیث صرفی  مطالعهقابل( معتقد است قید از دو جهت ۹۵۷: ۹۷۱۴)

 قابل حذف است. دارد وره نقش وابسته و فرعی در جمله نحوی هموا ازنظرواژگانی زبان فارسی است و  هایمقولهاز 

 به سه گروه اصلی تقسیم کرد: توانمیمختلف را  هایزبانقیود در  طورکلیبه

 مالیمتبه.قید حالت: صبورانه، از قصد، ۹

 .قید مقدار: بسیار، بیشتر، تا حدودی.۰

 .همهبااین، شاید، احتماالً.قید جمله:۷

دیگر ممکن است  هایگروهقیدی نیز مانند  هایگروه. در اندقیدی هایگروهنقش هسته در  ایفاگروق ف گانهسهی قیدها     

جایگاهی که قید  درهرحالقیدی به چشم نخورد.  هایکنندهتوصیفتنها هسته وجود داشته باشد و در ساختار جمله 

 (.۷۱: ۹۷۳۵جایگاه یک گروه قیدی است )گلفام،  درواقعاشغال کرده  موردنظر

                                                           
1 finite 
2 Non-finite 
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 حرف ربط

 

 به همرا  وارهجملهکه دو یا چند کلمه یا گروه یا  ای ستکلمه( حرف ربط ۷۰۳: ۹۷۳۳بنا به تعریف فرشیدور )     

دیگر  هایوارهجملهرا وابسته  ایوارهجملهو یا  سازدمییکدیگر  همپایهرا همسان و  هاآنکه یا  سانبدین؛ پیونددمی

کلمه و جمله  سطح. حروف ربط همپایگی:  که در دو ۹: شوندمیتقسیم  دودستهارکرد به . حروف ربط از حیث ککندمی

. حروف ربط وابستگی: که تنها ۰مانند: اکبر و اصغر باهم برادرند.  سازدمی پایههم با یکدیگرو این سطوح را  نمایدمیعمل 

 ابتدای. این حروف اغلب در سازدمیسته را به جمله هسته واب هاییجملهو جمله یا  کندمیدر ساخت جمله عمل 

 (.۹۱۳: ۹۷۱۴) وفایی،  دیدممیاو را  رسیدمیمانند: اگر زود  آیدمیوابسته  هایجمله

 حروف اضافه

 

مانند: کار در مدرسه  کندمیکه گروه اسمی یا اسمی را وابسته و متمم کلمه دیگر  ای ستکلمه سازمتممیا  اضافهحرف     

(. ۰۳۹: ۹۷۳۵ه مدرسه رفتم )متمم فعل(،ر از آب )متمم صفت( و زودتر از همه ) متمم قید( )فرشیدور، )متمم اسم(، ب

یک هجای کوتاه )تا، با، از، برای، به( هستند. در کنار این حروف اضافه  صورتبهبسیار کوتاه و اغلب  معموالًحروف اضافه 

از چند واژه به  رسدمی، به خاطر( و به نظر باوجود، وسیلهبهبین، دارند)از  تریپیچیدهساده برخی از حروف اضافه ساختار 

 (.۷۳: ۹۷۳۵)گلفام،  اندآمدهوجود 

 

 

 روش تحقیق .4

 

ای است و نگارندگان با مراجعه به کتابخانه و مراجع مربوط، به روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر روش کتابخانه     

اند. در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطالحات مربوط به پرداخته گردیده لیفتأمطالعه دقیق منابعی که در این زمینه 

گردد. بخش آخر این پژوهش نیز . سپس تعریفی از مقوالت دستوری زبان فارسی ارائه میشودمیسازی زبان بررسی آزمون

دوره هر زبانان در پایان رسیکز آموزش زبان فارسی به غیرفااجامع زبان فارسی که در مر هایوتحلیل آزمونبه تجزیه

 است. یافتهاختصاص، شودمیآموزشی برگزار 

 

 ها:تحلیل داده .5
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در  زبانانغیرفارسیکز آموزش زبان فارسی به اجامعی که در مر هایآزمون ر به بررسیدر این قسمت از مقاله حاض     

با ها ت گرفته مشخص شده که اغلب این آزمونهای صوربا بررسی. پردازیممیگردد پایان هر دوره آموزشی برگزار می

واژگان اصطالحات و -۰خواندن و درک مطلب -۹چهار بخش شامل  هااین آزموناند. همه طراحی گردیده ساختاری مشابه

 بیندراینکه  اندشدهتشکیل سؤال ۳۵از های یاد شده بطور میانگین آزمون. باشندمینگارش  -۴شنیداری -۷ دستور زبان

دقیقه پاسخ  ۹۱۱در مدت  حدوداًیاد شده را  تسؤاال بایستمیان آموززباناست.  یافتهاختصاصبه دستور  سؤال ۹۹ یباًتقر

 مشخص گردیده است. هاآزمون بندیبخشنحوه  ۹در جدول شماره  دهند.

 

 هاآزمون بندیبخش.شیوه 1

 

 دتعدامیانگین  هاآزمون مختلف هایبخش

 در هر بخش سؤاالت

 ۹۵ دن و درک مطلبخوان

 ۷۱ واژگان اصطالحات و دستور زبان

 ۰۳ شنیداری

 ۰ نگارش

 ۳۵ سؤاالت تعداد کلمیانگین 

 

 .باشدمی سؤال ۰۳ حدوداً است و شامل یافتهاختصاصبه مهارت شنیداری  هااین آزموناغلب بخش نخست 

 است. شدهیلتشک سؤال ۹۵از  تقریباً بخش دوم مربوط به خواندن و درک مطلب است و

 .باشدمی سؤال ۷۱ دربردارندهبخش سوم در خصوص واژگان اصطالحات و دستور زبان است و 

 دارد. سؤال ۰ بطور میانگین و شودمیبخش آخر نیز به نگارش مربوط 

 باشند.می ایچهارگزینه صورتبهبخش نگارش،  استثنایبه، هااین آزمون سؤاالتالزم به ذکر است که تمامی 

است.  شدهپرداختهبه سنجش سه مقوله دستوری ها در این آزمونبخش دستور ت در سؤاال یکی ازبعنوان نمونه       

است تا نقش دستوری هریک را تشخیص  شدهخواستهان آموززبانکه در یک جمله سه کلمه مشخص شده و از  ترتیباینبه

 دهند.

دستوری  ازنظرکه  ایکلمه شدهخواستهصورت است که از فارسی آموزان  به این هااین آزمون در سؤاالتدیگر از  برخی     

 انتخاب کنند. هاگزینهرا از بین  باشدمیمشابه  سؤالدر  شدهمطرحبا کلمه 
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است، به این صورت که ابتدا یک  شدهپرداختهمجهول ها مخصوصا  زمان فعل به سنجش زمان فعل ت سؤاال برخی از     

نمونه دیگر در این نوع به زمان  است. شدهخواستهان معادل مجهول آن جمله آموززباناست و از  شدهطرح سؤالجمله در 

شده است باید و همچنین بر ای که در سؤال مطرحآینده مجهول منفی اختصاص دارد و فارسی آموزان با توجه به جمله

 ها، جواب صحیح را انتخاب کنند.اساس گزینه

برای سنجش حروف اضافه زبان فارسی به این صورت عمل شده است که  ،هادر این آزمون سؤاالت از ای دیگردر دسته    

جای  صورتبهحروف اضافه در این جمالت  قرارگیریو محل  شدهتشکیلاز چند جمله مرتبط به یکدیگر  سؤالصورت 

با حروف اضافه مناسب تکمیل  هاگزینه ساسا برخالی را  این جاهای بایستمیسپس فارسی آموزان  ،اندشدهارائهخالی 

 کنند.

نیز فارسی آموز باید  هاسؤال. در این طراحی شده استمربوط به منفی کردن افعال  سؤاالتی هااین آزمون اغلب در     

 انتخاب کند. هاگزینهمشخص شده است را از بین  سؤالکه در  ایجملهصورت منفی 

. در باشدمیبخش  ۱طراحی شده است و شامل  cloze test صورتبهدر بخش دستور  یسؤالها ی این آزموندر همه     

 است. شدهپرداخته: فعل، اسامی و حروف اضافه ازجملهبه بررسی مقوله مختلفی از زبان فارسی  هاقسمتهریک از این 

 آموززبانکه  به صورتی. باشدمیی کالم آشنایی با اجزا آموزیزباناولین گام در یادگیری زبان دوم برای هر بطور واضح      

این عناصر دستوری در تولیدات زبانی  بکارگیریقادر به  چنینهمتوانایی تشخیص این مقوالت زبانی را در متن داشته و 

 باید در رسدمی به نظرخود باشد. به همین دلیل با توجه به اهمیت به سزایی که اجزای کالم در یادگیری زبان دوم دارند 

و تمرکز خاصی بر این طبقات دستوری داشت؛  تأکید ،هادرسی و همچنین ارزشیابی هایبرنامهکتب آموزشی،  تألیفزمینه 

 .روش تدریس صحیح و مناسب دست یافتبه  توانمیزیرا از طریق ارزشیابی و آزمون 

زبان دوم  عنوانبهموزش زبان فارسی افزون بر این با توجه به حجم مطالب تدریس شده و نکات دستوری که در کتب آ     

. یکی از موارد نیستند برخورداراز توزیع مناسبی  سؤاالت، شودمیدر یک دوره آموزشی به فارسی آموزان آموزش داده 

از  رسدمی به نظر، و باشدمیآموزش اجزای کالم  بینازایندر یادگیری زبان، آموزش نکات دستوری و البته  موردنظر

برای سنجش این مقوله   سؤال ۳۵ حدوداً در بین سؤال ۹۹ تقریباً به دستور و گرامر زبان تعداد یافتهاختصاص هایتحلیل

. عالوه بر این با توجه به اهمیت زیاد و بسامد باال طبقات باشدمیدر زبان برخوردار است، بسیار کم  که از  اهمیت باالیی

در سنجش طبقات دستوری زبان فارسی ندارد و به همین ترتیب دانش  آزمون عملکرد مناسبی ،دستوری در متون آموزشی

ان نیز از طریق این آزمون قابل تشخیص نخواهد بود و ارزشیابی دقیقی از آموزش زبان فارسی و یادگیری آموززبانزبانی 

 فارسی آموزان صورت نخواهد گرفت.

 ازنظر  هاآزموندر این  سؤاالتکه  باشدمیاست این  که بسیار حائز اهمیت هاآزموننکته دیگر در خصوص این       

دانش و معلومات  توانندمیمتنوع  سؤاالتطراحی ساختار تنوع ندارند. طراحان آزمون باید این نکته را در نظر بگیرند که با 

داشته باشند. افزون  ایعادالنه گیرینتیجهقضاوت و  در آخر مختلف مورد سنجش قرار دهند و هایجنبهان را از آموززبان

که در این مقاله معرفی گردید، برای سنجش یک نوع مهارت خاص مناسب هستند؛ لذا اگر  سؤاالتبر این، هر نوع از 

مناسب مورد ارزیابی قرار ندهیم به نتیجه معتبری دست نخواهیم یافت. به همین ترتیب هر یک از  سؤالمهارتی را با 

در  سؤاالتبا طراحی  سؤالمناسب مورد سنجش قرار گیرند. همچنین طراحان  سؤالع طبقات دستوری نیز باید با یک نو
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ی اان را برآموززبانمختلف ارزیابی کنند. عالوه بر این  هایروشقادر خواهند بود دانش فارسی آموزان را از متنوع  هایقالب

در قالب  سؤاالتیی سنجش حروف اضافه بهتر است ، برامثالعنوانبهمختلف زبانی آماده خواهند شد.  هایقالبرویاروی با 

بکار رفته است  درستیبه اضافهحرفرا که در آن  ایگزینهان خواسته شود آموززبانطراحی گردد و از  ایچندگزینه سؤاالت

ر مناسب مورد سنجش قرا سؤالیو به همین ترتیب دیگر طبقات دستوری را با توجه به نوع هریک با  را انتخاب کنند.

 هایقالبان نیز با آموززبانو  شودمیان در این زمینه به بهترین نحو ارزیابی آموززبان. بنابراین دانش واقعی گیرندمی

 و قادر به برقراری ارتباط بهتر با بومی زبانان خواهند بود. کنندمیمختلف زبانی آشنایی پیدا 

 

 

 گیرینتیجه

مشخص گردید. از طریق بررسی نتایج  آموزشدر امر  سازیآزموناهمیت  ،وهشدر این پژ ذکرشدهبا توجه به مطالب      

توان در امر آموزش بر اساس همین نتایج بدست آمده مینتایج پرداخت و  وتحلیلتجزیهبه  توانمی شدهگرفته هایآزمون

ان آموززبان مؤثرتر قادر به ارزشیابی آزمونز ا آمدهدستبهنتایج  بر اساسمدرسین کرد.  تردقیق ریزیبرنامهو  گیریتصمیم

ی که در طی برنامه آموزشی گرفته هایآزموندر امر یادگیری زبان دوم از طریق  انآموززبانهستند؛ همچنین خطاهای 

درسی و ی او محتومشکالتی که در روش تدریس، منابع  توانمی. بر اساس تحلیل خطاها شودمیمشخص  شودمی

زبان فارسی  آموزشی برای رفع این مشکالت و بهبود کیفیت هایحلراهود دارد را شناسایی و آموزشی وج هایبرنامه

 ارائه نمود. / خارجیزبان دوم عنوانبه

رگزید تا به دستوری آزمونی مناسب را ب هایمقولهبرای سنجش هریک از  بایستمیاین تحقیق نتایج تحلیلی بر اساس      

طراحان  موردتوجهید راین نوع مقوله دستوری در طراحی آزمون بسیار حائز اهمیت است و بابنابنتایج مطلوب دست یافت. 

 هایمقولهتشخیص این  ،توان یافتهایی در جمله میهازآنجاکه برای کلمات محتوایی نشانن قرار گیرد. و مدرسا سؤال

شی با توجه به عدم وجود نشانه در جمله پذیرد اما در مورد کلمات نقصورت می راحتیبه شوندگانآزموندستوری توسط 

 صورتبهکلمات محتوایی را  شودمیتوصیه  سؤالشود. با توجه به این موارد به طراحان انجام نمی راحتیبهها کاربرد آن

  جای خالی مورد سنجش قرار دهند.

اکز آموزش زبان فارسی به ی مرهاآزمونکه در  سؤاالتیدر این پژوهش، مشخص شد که  ذکرشدهبر اساس مطالب      

دهند، و با توجه به اینکه این مورد سنجش قرار نمی درستیبهشوند دانش زبانی فارسی آموزان را برگزار می زبانانغیرفارسی

برگزار  زبانانغیرفارسیبه  زبان دوم در مراکز آموزش زبان فارسی عنوانبهآموزش زبان فارسی  هایدورهدر پایان  هاآزمون

 درستیبهباید دانش زبانی این افراد  شودمی صادرفارسی آموزان گواهی  برای ذکرشدهی هاآزمونو بر اساس نتایج  شودمی

مختلف مورد سنجش قرار گیرد تا هم قضاوتی عادالنه در خصوص دانش زبانی این افراد صورت گیرد و هم  هایجنبهو از 

مهمی در  هایگیریتصمیم هاآزمونج یابد. زیرا بر اساس نتایج همین اینکه زبان فارسی به بهترین نحو آموزش و تروی

 گیرد.کتب آموزشی در این رشته در این مراکز صورت می تألیفزمینه آموزش زبان فارسی و 

هدف کلی ما در این مقاله رسیدن به قالبی صحیح در طراحی آزمونی استاندارد برای سنجش دانش زبانی فارسی       

برای زبان  المللیبیناین رشته نیاز به یک آزمون جامع و  روزافزونزیرا با توجه به گسترش  .باشدمی زبانیرفارسیغآموزان 
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دیگر که در خصوص  هایپژوهشامید است بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش و  .رسدمی به نظرفارسی ضروری 

در  مؤثری هایگامش و ارزشیابی این زبان صورت گرفته است سنج همچنین و زبانانغیرفارسیآموزش زبان فارسی به 

 برای این رشته برداشته شود. سازیآزمونزمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 

 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. ،"شناسی زبانای بر آزمونمقدمه"(، ۹۷۳۵جعفرپور، ع. )

 ن: نشر دوران.تهرا ،"یابی آموزشیش، سنجش و ارزگیریاندازه"(، ۹۷۱۱سیف، ع. )

 تهران: انتشارات سخن.، "دستور مختصر امروز بر پایه زبانشناسی جدید"(. ۹۷۳۳فرشیدور، خ. )

 مشهد: نشر تابران.، "توضیحی( _ )توصیف سازیآزمونفرهنگ واژگان "(. ۹۷۳۰قنسولی، ب. )

 ، تهران: سمت."اصول دستور زبان"(. ۹۷۳۵گلفام، ا. )

 .دانشگاه پیام نور، تهران، "المللی در ایرانی آزمون بینهنجاریاب"(، ۹۷۳۱متانی، ن. )

( با هدف دست یابی به یک آزمون مهارت MSRTهنجاریابی آزمون وزارت علوم تحقیقات و فناوری )"(، ۹۷۱۱ممقانی، ه. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران. نامهپایان ،"برای زبان فارسی

های نظری آزمون بسندگی و تهیه یک آزمون بسندگی استانده زبان فارسی برای رسی راهکاربر"(، ۹۷۳۱موسوی، ث. )

 ، دانشگاه شیراز، شیراز."زبانانغیرفارسی

 ، تهران: نشر علمی."(۹دستور زبان فارسی )"(. ۹۷۱۴وفایی، ع. )


