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 یمیسواالت امتحان شی و مقایسه بررس
 دانشگاهکنکور سواالت و شهر بوکان  یهارستانیدب

 بلوم یمطابق با سطوح شناخت سراسری
 

 نویسندگان :
معصومه قلخانی، دکتری شیمی تجزیه، استادیار 

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

علیرضا کرمی گزافی، دکتری شیمی تجزیه، استادیار 
 اه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران دانشگ

قادر سلیمانزاده، کارشناسی ارشد آموزش شیمی، 
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 
 

 
 چكیده     

ی سواالت امتحانی پایان ترم شيم حاضرتحقيق  در
و  1390-92های شهر بوکان طی سالهای دبيرستان

ازه بسراسری در دانشگاه کنکور سواالت آزمون ورودی 
ا سطوح شناختی مطابق ب 92الی 85های سالمانی ز

آوری  سوال جمع 1248از تعداد کل  .شدند بررسی بلوم
ل سوا 279سوال پایان ترم دبيرستان و  969، شده

ی نوع تحقيق و روش بررسباشند. كنكور سراسری می
طی نبااز آمار توصيفی و است ها توصيفی بوده وفرضيه

ت واالس ابتداستفاده شد. ها ابرای تجزیه وتحليل داده
 از روش آزمونروش بلوم طبقه بندی شده و  مطابق

نها تحليل فرضيات و مقایسه آ برای تجزیه وخی دو 
ایان پسواالت بيانگر اختصاص  نتایج. گردیداستفاده 

 با ترین سطوح شناختیبه پایينترم دبيرستان عمدتا 
 درصد سطح 5/68درصد سطح دانش و  5/31فراوانی 

سواالت درصد  9/78 درحاليکهبودند. فهم  و درک
 به سطوح درک و فهم تعلق دارد. کنکور سراسری

 ،نهایی و هماهنگ داخلی، امتحان هایسؤال تحليل
به  توجهیبیو  دانش سطحبه  بسيار توجه بيانگر
 هایسؤال حال این با .باشدمی یادگيری باالتر سطوح

 هایانامتح به نسبت نظر این از کنکور سراسری

ه آمد دست بهنتيجه نهایی . دارند بهتریکيفيت  داخلی
 و نهایی امتحان تقریبا كهبيانگر این مطلب است 

 نامتحا به نسبت سازی آزمون اصول نظر از هماهنگ
 .استکيفيت بهتری دارا  داخلی

کنکور  ،یابيبلوم، ارزش سطوح های کلیدی:واژه
 بوکان، امتحانات پایانی ،یسراسر

 همقدم -1
 يازنواضح و مبرهم است که به منظور رفع مشکالت جامعه، 

حل  اییاست که هر فردی در جایگاه خود دانش، مهارت و توان
ی کنون خواهيم که دانش آموزانمشکالت را داشته باشد. اگر می

 هبودا بقادر به مشارکت در حل مشکالت آینده باشند، باید ب
د مدرسه، به رشسطوح شناختی آنها طی سنوات تحصيلی در 

 ی وایشان به نحوی کمک نمایيم که قادر به تفکر انتقاد
 گيری توانمند در مسائل مختلف باشند. تصميم

ه بیابی تحصيلی در تعليم و تربيت معاصر، الگوی ارزش
ایی نمیادگيری خود -صورت یك متغير عمده در فرآیند یاددهی

 ی خود را نيزی مطالعهكه دانش آموزان نحوه كند؛ آن چنانمی
ه با كای باشد ارزشيابی باید به گونه دهند.با این الگو تطبيق می

 ریسآن به نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و بررسی روش تد
ح اصال ن ومعلم و كيفيت یادگيری دانش آموزان و راهنمایی آنا

 تيهمه ابو یادگيری، پی برد. با توجه  وزشتدریجی فرآیند آم
 ميتاه حائزترم  انیو نوع سواالت پا یراحنحوه ط ،یابيارزش

شگاه ه دانبرود دانش آموزان وامروزه  کهباشد. ازآنجایيفراوان می
ز ا یکیافراد شده است  یاصل یهادغدغه نیاز مهمتر یکی

ها گاهدانش یزمون ورودآدر  یموزان قبولآدانش  یاهداف اصل
 یودرزمون وآسواالت  یاست تا نوع هماهنگ یباشد. ضروریم

ه در مدرس ليصتح یموزان طآدانش  یابيدانشگاه با ارزش
ه ک یانموزاست که دانش آ نیگردد. معموال انتظار بر ا سهیمقا

ت موفق عمل کرده و نمرا رستانيدر دب ليدر دوران تحص
 زين شگاهدان یزمون ورودآاند در دهنمو افتیدر یخوب یابيارزش
ده ش ارد مشاهدهمو نیداشته باشند. اما بعضا عکس ا یبرتر

وع ن ایآباشد.  تواندیعلت چه م هک دید دیمورد با نیاست. در ا
وح سط رگیبه عبارت د ایندارند  یها با هم همخوانیابيارزش

 زمونآموزان مورد انتظار است در دو آکه از دانش  یشناخت
ترم  انیاست که سواالت پا یمذکور متفاوت است؟ ضرور

ر نکوککشور که همان  یابيرزشا نیمعلمان مدرسه و معتبرتر
 یرسبمورد  یسواالت شناخت یاست، از نظر طبقه بند یسراسر

 نير بعتبم یروش طبقه بند کیقرار داده شوند و تطابق آنها با 
 لوم،ب یسطوح شناخت یطبقه بند رينظ یابيسواالت ارزش یالملل
 گردد.  یبررس

ترم درس  انیسواالت پا طبقه بندی قيتحق نیاز ا هدف
شهرستان  رستانيمطرح شده در امتحانات مدارس دب یميش

 یسواالت امتحان لذا .بودبلوم  یسطوح شناخت راساسبوکان ب
. شدند یجمع آور 90-92ی در بازه زمان رستانيدب یميش رانيدب

مطابق  مدارسبرگزار شده در امتحانات  یامتحان یهاسوال
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کنکور  یميش یها. سپس سوالنددیگرد یروش بلوم طبقه بند
ورود به دانشگاه که توسط سازمان سنجش هر ساله  یسراسر

و مطابق  یجمع آور 85-92ی گردد، در بازه زمانیبرگزار م
 سهیمقا تی. در نهاندقرار گرفت یابیبلوم مورد ارز یطبقه بند

صورت  یبا کنکور سراسر رستانيترم دب انیاسطوح سواالت پ
 .گرفت

 
 پیشینه تحقیق -2

در پژوهشی به  (1384، سالحچی)ا سالحچی و موالن
ت و بياتحليل محتوای کتاب اقتصاد سال دوم متوسطه رشته اد

قه بندی بلوم و براساس طب ۸۴-۸۳علوم انسانی سال تحصيلی 
های رفتاری در سطوح حيطه شناختی همکاران از هدف

 در هاند کپرداختند. محققان این پژوهش به این نتيجه رسيده
ه همه ب( ۱۳۸۳اقتصاد سال دوم متوسطه ) تدوین محتوای کتاب

و  انشسطوح شناختی به یک اندازه توجه نشده است و سطوح د
که  توان گفتدرک و فهم بيشتر مورد توجه بوده اند؛ لذا می

 از محتوای کتاب مذکور از نظر ميزان پوشش سطوح شناختی
 گری در سالدر پژوهش دی باشد.نمیتوازن مناسبی برخوردار 

ری ميزان یاددا (1375 ،خوشدل) رجائی پورو  وشدلخ 1375
ز اان دانش آموزان سال اول نظام جدید متوسطه استان لرست

ظور من درس انگليسی با استفاده از تحليل محتوای آزمون به
را  يریارائه پيشنهاداتی جهت بهبود فرآیند یاددهی و یادگ

ی بر های زبان آموزاین پژوهش همسو با نظریه بررسی کردند.
ه بتکی  میادگيری مفاهيم ومعانی و اجتناب از یادگيری کاماًل

 يریحافظه صحه گذاشت و نشان داده شد که چون برای یادگ
ه ا بهای باالتر ذهنی رفراگير توانایی ،مفاهيم و معانی

 ط بهربوگيرد ميزان یادداری او در مقایسه با مطالب مکارمی
  .ر استسطح دانش که صرفًا حفظی هستند، بيشت

Karamustafaoĝlu  2003و همکارانش در سال 
سواالت آزمون شيمی دبيرستان ترکيه را از نظر سطوح شناختی 

بندی بلوم بررسی کردند های طبقهمطابق حيطه
(Karamustafaoĝlu ،2003.)  این پژوهش در سه نوع

ای و آناتولی در دو شهر ترکيه با دبيرستان: عادی، فنی و حرفه
انجام شد. این  2001الی  2000های شيمی در سالمعلم  17

% از سواالت آزمون شيمی از نوع  96تحقيق نشان داد که 
بودند، و برای پاسخ دهی تنها  های شناختی سطوح پایينمهارت

% از  4تنها  .به مهارت دانش، فهم و یا کاربرد نياز داشتند
ليل، سواالت در سطح باالتر حيطه شناختی )سطوح تجزیه و تح

عملکرد دانش  Zollerو Tsaparlis سنتز و ارزیابی( بودند. 
را در سطح مدرسه و  آموزان را در امتحانات شيمی / علوم

بررسی کردند  2003دانشگاه در یونان و اسرائيل در سال 

(Tsaparlis ،2003) این تحقيق نشان داد که براساس .
وزان امتحان شيمی ورودی آموزش عالی در یونان، دانش آم

دارای بهترین کارایی در سطوح شناختی پایين، انتخاب خواهند 
شد، زیرا در این آزمون تاکيد بر سواالت سطوح شناختی پایين 

باشد. همچنين الگوی متفاوتی از عملکرد دانش آموزان، بر می
روی سواالت امتحانی نيازمند به سطوح شناختی باال در مقایسه 

شناختی پایين، پدیدار گردید. معلوم با سواالت نيازمند به سطوح 
شد که عملکرد باال در سطوح شناختی باال، لزوما تضمين 

باشد. همچنين، عملکرد باال در سطوح شناختی پایين نمی
بسياری از دانش آموزان، کارایی بهتری نسبت به سواالت ظاهرا 

تر سطوح شناختی پایين در مقایسه با سواالت سطوح ساده
نشان ندادند. این یافته به آماده سازی پيش آزمون شناختی باال 

های پژوهش مطالعه ناکافی بر اساس تجزیه و تحليل داده/
ای دیگر که بر روی درس شيمی در مطالعه .نسبت داده شد

عمومی و شيمی معدنی مقدماتی مربوط به دانشجویان سال 
اولی انجام شد، مشخص گردید که، زمانی که به دانش آموزان 

تاز حق انتخاب آزاد بين سواالت نوع سطوح شناختی پایين و مم
باال داده شود، آنها انتخاب و پاسخ دهی به سواالت سطوح 

دهد که دهند. این یافته نشان میشناختی پایين را ترجيح می
آموزش کوتاه مدت با گرایش سطوح شناختی باال برای تغيير 

یادگيری سطوح  نگرش امتحانی/ رفتاری دانش آموزان نسبت به
 باشد.شناختی پایين در مقابل سطوح شناختی باال کافی نمی

Greta Tikkanen  وMaija Aksela  در سال
 ای برای تجزیه و تحليل سواالت شيمی آزمونمطالعه 2012

 ،Tikkanen)ورودی مدارس متوسطه فنالند انجام دادند 
آزمون ورودی  28 سوال از 257شامل  های پژوهش. داده(2012

یکرد بودند. رو 2009الی  1996های برگزار شده در بازه سال
قه طب کيفی و روش تحليل محتوا نظریه محور با استفاده از

ده تفابندی اصالح شده بلوم از اهداف شناختی در پژوهش اس
ر بهای شناختی مرتبه باال و مرتبه پایين های مهارتشد. طبقه

های پيشين تشکيل شدند. این پژوهش با این س پژوهشاسا
و دانش را  های شناختیهدایت شد: چه نوع از مهارت سوال

اد ان دنش سواالت شيمی آزمون ورودی فنالند نياز دارد؟ تحقيق
های رت%( مها 77اکثریت سواالت ) بوده و که امتحانات سخت

ی ناختشاف اهدشناختی مرتبه باالتر را نياز دارند. طبقه بندی 
، شد اصالح شده بلوم، همانطور که در این پژوهش استفاده
ابی رزیراهی مفيد برای طراحی و یا تجزیه و تحليل ابزار ا

های شناختی مرتبه دهد. هر سه طبقه مهارتتراکمی شيمی می
 وندشارائه  باید به طور مساوی در امتحانات شيمی ورودی باالتر
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 اری و نمونه:امعه امروش انجام تحقیق، ج -3

 پيمایشی استفاده شده توصيفی در این تحقيق، روش

 يچه بدون را هست که آنچه تا بر آن بود محقق .چون است

فته شود گر عينی نتایج آن از و نموده مطرح ذهنی دخالت گونه
تفاده اس متغيرها بين برای بررسی رابطه همبستگی روش از و

ت آزمون پایانی شد. جامعه آماری این پژوهش سواال
و همچنين  90-92های های شهر بوکان درسالدبيرستان

ده بو 92الی 85های سواالت آزمون کنکور سراسری طی سال
  است.

 
 آماری( ها )روشداده تحلیل و تجزیه -4

 اطالعات تحليل و تجزیه منظور به حاضر تحقيق در

 مارفراوانی( و آ-از آمار توصيفی )ميانگين شده آوری جمع
وانی ( فرا1استنباطی )آزمون خی دو( استفاده شد. جدول )

را  ها و همچنين سواالت کنکورسواالت پایان ترم دبيرستان
فراوانی  قابل ذکر است که بيشترین درصددهد. نمایش می

ین درصد را سواالت سال دوم و کمتر 98/35سواالت یعنی 
اده د% تشکيل  46/9درصد فراوانی را سواالت سال سوم با 

 است. 
 

 ( فراوانی سواالت پایان ترم وکنکور سراسری1جدول )

 درصد تعداد نوع سواالت برسی شده

 35/22 279 کنکور سراسری

 65/77 969 سواالت پایان ترم معلمان شهر بوکان

 
رستان شود سواالت دبي( مشاهده می2همان طور که در جدول )

اقد فدار است و ترین سطوح شناختی برخورشهر بوکان از پایين
 باشد.حتی یک درصد از سطوح کاربرد و تجزیه و تحليل می

 التکنيم که بيشترین سواهمچنين در این جدول مشاهده می
مترین درصد و ک 5/48دانشی از مقطع سال اول دبيرستان با 

 8/19ا درصد سواالت دانشی مربوط به سال چهارم دبيرستان ب
 ربوطسواالت درک و فهم مباشند. همچنين بيشترین درصد می

و  2/80ر به سنوات چهارم و سوم دبيرستان به ترتيب با مقادی
وات درصد و کمترین سواالت درک و فهم مربوط به سن 1/77

درصد  6/51و  3/68دوم و اول دبيرستان به ترتيب با مقادیر 
ل ز اوی اتعلق دارند. به عبارت دیگر با پيشرفت سنوات تحصيل

ی انشدواالت درک و فهم بيشتر از سواالت به چهارم درصد س
کور کن شده است. قابل توجه است که همين روند برای سواالت

 (.3جدول (نيز تکرار گردیده است 

 
ح سطو حسب ( جدول فراوانی سواالت پایان ترم بر2جدول)

 شناختی

 درک و فهم دانش 

پایه 
 تحصیلی 

 درصد تعداد درصد تعداد

 6/51 100 5/48 94 اول

 8/68 309 2/31 140 دوم

 1/77 91 9/22 27 سوم

 3/80 167 8/19 41 چهارم

کل 
 دبیرستان

302 5/31 658 5/68 

 
 

 

( جدول فراوانی سواالت کنکور برحسب سطوح 3جدول )
 شناختی

 درک و فهم دانش 

پایه تحصیلی سواالت 
 کنکور

 درصد تعداد درصد تعداد

 8/69 60 2/30 26 دوم

 2/77 71 8/22 21 سوم

چهارم )پیش 
 دانشگاهی(

12 9/11 89 1/88 

 9/78 220 1/22 59 کل سواالت کنکور

 

 بررسی سواالت پژوهش -5
 یميترم ش انیدرصد از سواالت پا چند: 1سوال شماره 

 شهر بوکان به هر کدام از سطوح بلوم تعلق دارد؟ یهارستانيدب
 یافته های این پژوهش نشان داد که درمجموع سواالت به

 5/31ترین سطوح شناختی تعلق دارند، به این ترتيب که پایين
 به سطح درک و فهم تعلق دارند. 5/68به سطح دانش و

کنکور  یميدرصد از سواالت ش چند: 2سوال شماره
باتوجه به  به هر کدام از سطوح بلوم تعلق دارد؟ یسراسر
( بيشترین درصد به 4های انجام شده و مطابق با جدول )بررسی

 شود.درصد را شامل می9/78طوح درک وفهم تعلق دارد که س
الت در سوا شترياز سطوح بلوم ب کيکدام: 3سوال شماره

 اند؟شده شهر بوکان استفاده یهارستانيدب یميترم ش انیپا
وم د دفقط سطوح دانش و درک و فهم بکار رفته اند. که مور

 باشد.درصد بيشتری را به دارا می



 

10 
 

 
 نکورهریک ازسطوح یادگيری در سواالت ک ( فراوانی4جدول)

سواالت 
کنکور 

 سراسری

 درک وفهم دانش

تعداد 
 سواالت

 درصد تعداد درصد تعداد

کل سواالت 
 کنکور

59 1/22 220 9/78 

 
در سواالت  شترياز سطوح بلوم ب کيکدام: 4سوال شماره

سطح درک و فهم و بعد  اند؟استفاده شده یکنکور سراسر یميش
دانش بيشترین درصد استفاده در طراحی سواالت  از آن سطح

 اند.را به خود اختصاص داده یکنکور سراسر یميش
 ( آزمون خی دو برای سطح دانش5جدول )

درصد  نوع سواالت
فراوانی 
مشاهده 

 شده

درصد 
فراوانی 

 موردانتظار

تصحیح 
 یتس

سواالت پایان 
 ترم دبیرستان

9/11 7/21 99/3 

سواالت 
 کنکور

5/31 7/21 99/3 

 99/3 7/21 7/21 میانگین

 97/7 خی دو

 

الت درصد سطوح بلوم در سوا عیتوز ایآ: 5سوال شماره
 یخوانهم یکنکور سراسر یميبا سواالت ش یميترم ش انیپا

فراوانی  ه(، نشان داد ک6و  5روش آزمون خی دو، جدول ) دارد؟
بر برا یگرسواالت دانش در امتحانات دبيرستان و کنکور با یکد

 ورک ددرحاليکه مطابق با آزمون خی دو برای سواالت  نيست
 اناتمتحفراوانی سواالت درک و فهم در ا فهم معين گردید که

 .دبيرستان و کنکور با یکدیگر برابر است
 یميترم ش انیسواالت پا ایآ: 6سوال شماره 

شهر بوکان مطابق با سطوح بلوم همه اهداف  یهارستانيدب
مطابق با نتایج این تحقيق، سواالت  رد؟يگیم را در بر یآموزش

ترین سطوح شناختی تعلق دارند و فقط شامل سواالت به پایين
باشد. در اینجا واضح است که دید دانش و درک و فهم می

سطحی است و به سطوح باالتر یادگيری از جمله سطح تجزیه و 
 تحليل و کاربرد و ... پرداخته نشده است.

 
 خی دو برای سطح درک وفهم ( آزمون6جدول)

درصد  نوع سواالت
فراوانی 
مشاهده 

 شده

درصد 
فراوانی 

 موردانتظار

تصحیح 
 یتس

سواالت پایان 
 ترم دبیرستان

1/88 3/78 1/1 

 1/1 3/78 5/68 سواالت کنکور

 1/1 3/78 3/78 میانگین

 2/2 خی دو

 
 ریگینتیجه -6

ده ه طور عمتوان ذکر کرد که بدرجمع بندی نتایج حاصله می
 رایسواالت امتحانی در سطوح پایين طبقه بندی بلوم و ب

سنجش سطوح درک مفاهيم و کاربرد طراحی شده بودند. 
رک دظر نطراحی این نوع سواالت برای دانش آموزان، از نقطه 

یی های شيميامفاهيم اساسی در شيمی، تحليل و تفسير واکنش
مناسب  ره،زندگی روزمو ارتباط دادن آنها با وقایع و نيازهای 

وی باشد. طراحی این نوع سواالت دانش آموزان را به سنمی
وق سحفظ کردن مفاهيم علمی بدون درک معنای واقعی آنها 

 دهد. می
 

 منابع
 (.1384) مصطفی ،عسگریان .ناصره ،موالنا .مهناز ،سالحچی

 بقهطتحليل محتوای کتاب اقتصاد سال دوم متوسطه براساس 
 يطههمکاران از هدف های رفتاری در سطوح ح بندی بلوم و

م علو ی و، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسشناختی
 .هران مرکزیت -اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی 

 زانمي بررسی (.1375) سعيد ،پور رجائی .عزت اله ،خوشدل

 اناست متوسطه جدید نظام اول سال آموزان دانش یادداری

 به آزمون محتوای تحليل از با استفاده انگليسی درس از لرستان

یادگيری،  و یاددهی فرآیند بهبود جهت پيشنهاداتی ارائه منظور
 .وزشیمآبرنامه ریزی -علوم تربيتیپایان نامه کارشناسی ارشد، 
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