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 طبقه از استفاده با ریاضی عملکرد( سنجش) ارزیابی ارتقای

 بلوم شده اصالح بندی

  *فرزاد رادمهردکتر  

 عضو هیئت علمی گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
  

 یبرا روشی سخنرانی این در. است ریاضیات ارزیابی و یادگیری یاددهی، ارتقا ریاضات آموزش رشته عمده اهداف از یکی - چکیده

 طبقه. رددگ می معرفی بلوم شده اصالح بندی طبقه شناختی های فرآیند بعد از استفاده با فراگیران ریاضی عملکرد ارزیابی ارتقای

از مزیت . گردید اصالح همکارانش و 2اندرسون توسط 2001 سال در وو  همکارانش معرفی  توسط بلوم 1956در سال  1بلوم بندی

  دانش فراشناختی به بعد دانش آن می توان اشاره نمود. به دو بعدی بودن آن و افزوده شدن ،3های طبقه بندی اصالح شده بلوم

 از اتریاضی ارزیابی و یادگیری یاددهی، ارتقای جهت بلوم شده اصالح بندی طبقه از استفاده در ارتباط با اینجانب های پژوهش

 برای مدل ارزیابییک  عنوان با  2018در سال  ای مقاله چاپ واسطه به سخنرانی این در .دارد ادامه همچنان و آغاز 2010 سال
 5مطالعات در ارزشیابی آموزشی مجله در 4فراشناخت ابعاد و بلوم شده اصالح: بهره برداری از طبقه بندی ریاضی مسائل حلبررسی 

. ردازیممی پ فراگیران ریاضیات دانش سنجش در بلوم شده اصالح بندی طبقه شناختی های فرآیند بعد از استفاده نحوه بررسی به

 هحوز از ریاضی های مصداق و تبیین شناختی های فرآیند بعدگروه زیر 19 اینجانب، قبلی مطالعات خالف بر ،سخنرانی این در

ی ریاضبرای طراحی سواالت  در این سخنرانی معلمان و اساتید ریاضی می توانند از شیوه های عنوان شده. گردد می بیان انتگرال

 و تراکمی خود استفاده نمایند. ، تشخیصیسنجش های تکوینی
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