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 ارزيابي مهارت خواندن

  

  عزت طباطبايی

  دانشگاه فردوسی مشھد

 

  

  چكيده

كه در برنامه ي درسي مهارت محور كه ماهيتا تركيبي و  مهارت خواندن يكي از مهم ترين مهارتهاي چهارگانه ي زباني تلقي مي گردد

به اختصار معرفي ، و سپس آزمون  3و ارزشيابي 2، سنجش1در اين مقاله ابتدا حوزه ي اندازه گيري. فرآورده محور است قرار مي گيرد

آزمون سازي مهارت خواندن شامل دو رويكرد  .مهارت خواندن به لحاظ نوع، طريقه ي ساخت و انواع سوال تحليل مي گردد 4سازي

( دوين متن و انواع سوالخرد و كالن و انواع دريافتي، گزينشي، تعاملي و  گسترده و راهبرد هاي باال به پايين و پايين به باال در ت

تعريفي و مثالي، توضيحي، توصيفي، جدلي، علي (همچنين انواع پاراگراف. نيز مورد توجه قرار مي گيرد) تشريحي، كوته پاسخ و عيني

بدين ترتيب . كه مبناي ساخت متن را شكل مي دهد بحث مي گردد) ومعلولي، مقايسه اي مقابله اي، توالي زماني، فرايندي و غيره

مهارت خواتدن از لحاظ نوع متن و مشخصه هاي آزمون سازي مورد مداقه قرار گرفته و الگويي براي تهيه ي  انواع متن و آزمون 

 .مناسب با آن ارائه مي گردد

 
  خواندن، متن، آزمون، سوال، پاراگراف: واژه هاي كليدي

  

  :مه مقد.1

در پيشرفت  اين مهارت به عنوان يك مهارت دريافتي عاملي مهم. استمهارت خواندن پايه و اساس تمام مهارت هاي آموزشي 

سپس انواع . ددنمي گر بررسيدر اين مقاله ابتدا رابطه ي سه حوزه ي ارزشيابي، سنجش و اندازه گيري  .يادگيري محسوب مي شود

ين انواع پاراگراف كه نقشي مهم در همچن .آزمون هاي مهارت خواندن با رويكردها و راهبردهاي متفاوت مورد بحث قرار مي گيرد

  .خواهند شدد ارايه نايفا مي كنرا ساخت متن 

                                                           
1
 .measurement 

2
 .assessment 

3
 .evaluation 

4
 .testing 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

2 

 

نفيسي نيز تعريفي همانند ). 35:1382سيف،(رزشي كردن بيان مي كندسيف اصطالح ارزشيابي را تعيين ارزش براي هر چيزي يا داوري ا

چيزي است كه بر مبناي مالك و معيار خارجي سنجيده شده او معتقد است كه ارزشيابي ارزش دادن به آن . سيف ارائه كرده است

در واقع ارزشيابي فرايندي است براي تعيين سطوح تصميم گيري؛ كه اطالعات مناسب انتخاب، تحليل و گزارش مي شوند تا بر . است

منظم در جريان زمان و فراتر از ارزشيابي، از ابزار مديريت است و فرايندي است . اساس آنها مديريت تصميمهاي مناسب را اتخاذ كند

در كتاب مقدمه اي بر آزمون شناسي زبان ارزشيابي را جمع آوري يافته ها هم جعفرپور  ).)24:1375نفيسي،(آموزش، هدف و برنامه

  ). 5:1375جعفرپور،(براي تصميم گيري مي داند

ري با اعداد وارقام سر و كار داريم، در حالي كه ارزشيابي زيرا در اندازه گي. ارزشيابي، جامعتر از اندازه گيري استبه عقيده ي سيف 

اندازه گيري توصيف كمي از رفتار يا پس . شامل قضاوتهاي ذهني درباره ي پيشرفت دانش آموز و فارغ از اعداد و ارقام است

  ).21:1375ف،سي(تواناييهاي يادگيرنده است، در حالي كه ارزشيابي شامل هر دو نوع توصيف، كمي و كيفي مي شود

و بايد به اين نكته توجه داشت كه نمي توان مرز . بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اندازه گيري و ارزشيابي دو مفهوم يكسان نيستند

  . مشخصي ميان مفاهيم سنجش، اندازه گيري و ارزشيابي رسم كرد

لطف (بيني عملكرد فرد است ل باليني و پيشسنجش نيز به عنوان يك مقوله متفاوت از اندازه گيري، نوعي تحليمفهوم 

اما مفهوم گسترده تري از . سنجش اصطالحي نزديك به آزمودن واندازه گيري استمعتقد است كه  نيز سيف). 38:1375آبادي،

  ). 34:1382سيف، (آزمودن واندازه گيري دارد

دار آن ويژگيها يا صفات را به صورت عدد يا رقم گزارش مي اندازه گيري را تعيين ويژگيها يا صفات اشياء و افراد عنوان كرده ومق او

 :1382سيف، (به عقيده ي وي كاربرد قاعده در اندازه گيري به اين معنا است كه روشهاي نسبت دادن اعداد بايد روشن بيان شوند. كنند

او براي . اما تعريف جعفرپور از اندازه گيري سنجش ويژگيها، مهارتها و تواناييهاي فرد، به وسيله ي روشها وقواعدي ويژه است ).30

اول بايد هدف اندازه گيري مشخص باشد، ودوم بايد موضوع، مورد سنجش، قابل اندازه : اندازه گيري، دو پيش نياز مطرح كرده 

   ).7:1375جعفرپور، (گيري باشد

معين آن اندازه گيري در معناي وسيع، اسناد دادن ارقام به واقعه ها بر حسب قواعد معين است، طوري كه اين ارقام نمايانگر ويژگيهاي 

در واقع اندازه گيري پايه و اساس ارزشيابي درست را تشكيل مي دهد، و نمي توان بدون داشتن . )36:1375لطف آبادي، (واقعه ها باشد

  ). 21:1375 سيف،(اندازه گيري دقيق از رفتار و عملكرد، ارزشيابي درستي داشته باشيمنتايج يك 
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  :انواع آزمون هاي مهارت خواندن.2

و آزمونها يكي از شيوه هاي ارزشيابي هستند كه . محسوب مي شوداز روند يادگيري  يدر آموزش هر زباني آزمون سازي بخش مهم

زيرا آزمون ها معمول ترين وسيله براي . ها اهميت ويژه اي در آموزش و پرورش دارند آن. باشندمورد استفاده ي تمامي معلمان مي 

آزمون وسيله اي عيني و هنجاريابي شده براي اندازه گيري در واقع ). 32:1382سيف، (اندازه گيري ويژگيها يا صفات رواني هستند

آزمونها به شكل هاي به عقيده ي جعفرپور  ).17:1384توزنده جاني،(استنمونه هايي از رفتار يا ويژگيهاي رواني و رفتاري افراد 

گوناگون براي اهداف زيادي به كار مي روند، اما هر روش با قاعده اي كه هدف آن، جمع آوري داده ها و يافته ها در زمينه ي 

با هم اندازه گيري و آزمون  كه نكته توجه دارد او به اين. ويژگيها، مهارتها و تواناييهاي فردي يا گروهي باشد، آزمون گفته مي شود

درجه بندي و رتبه بندي، بر پايه ي . اندازه گيري از راه درجه بندي، رتبه بندي و بكارگيري آزمون انجام مي شودمتفاوتند، در واقع 

وال درجه بندي و رتبه بندي، معم. ارزشيابي از كاركرد گذشته و با برداشت كنوني و به منظور دست يابي به يك تصميم نهايي است

مبتني بر برداشت و داوري شخصي است، اما آزمون، وسيله اي است كه ما را در اندازه گيري تواناييها و يا كاركرد شخص، ياري مي 

  .)7:1375جعفرپور، ( دهد

  : بيان مي كند هرا اينگون ها آندر كتابش مختلف به كار گرفته مي شوند، كه الدرسون  تكنيكها و آزمون هايدر مهارت خواندن 

زنند، در حالي كه بينانه تنها يك جنبه از توانايي خواندن را محك ميهاي نكتهتكنيك :5كنيكهاي نكته بينانه و يكپارچهت.1

  .تكنيكهاي يكپارچه تصويري كلي از ميزان توانايي زبان آموزان در مهارت خواندن را به ما مي دهد

با استفاده از تجاربش جاي يد نوع آزمون ها واژه هايي به طور قاعده مند حذف مي شوند، و خواننده بادر اين : 6بندش هاي آزمون

  .خالي را پر مي كند واژه هاي حذف شده نشان دهنده ي آن است كه آزمون چه چيزي را اندازه مي گيرد

برخالف آزمون هاي بندش . كديگر اشتباه شونداين آزمون ها با آزمون هاي بندش متفاوتند و نبايد با ي: 7آزمون هاي پركردني

  .اما آزمون گيرنده بر حذف واژه ها كنترل دارد. قاعده مند نيست و به صورت دلخواه صورت مي گيردحذف در اين آزمون ها 

گيرنده اين ها به آزموناين پرسش .براي آزمودن درك زبان آموزان از متن است شيوهمتداول ترين 8:تكنيكهاي چندگزينه اي

  .آموزان را حين پاسخگويي كنترل كنددهند تا دامنه ي پاسخهاي ممكن و نيز تا حدي روند فكري زباناجازه را مي

  

                                                           
5
 .discrete_point versus integrative techniques 

6
 .cloze 

7
 .gap_filling  

8
 .multiple_choice  
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 : 9تكنيكهاي عيني متناوب.2

يك ستون . اين آزمون ها از تعدادي سوال تشكيل مي شوند كه هر يك از آنها شامل دو ستون هستند :10تكنيكهاي وصل كردني

هاي مربوط جور كند ها را با پرسششونده آن است كه پاسخها ست و وظيفة آزموندهندة پاسخها و ستون ديگر نشانپرسشمعرف 

    .بدين ترتيب هم سوال ها و هم پاسخ ها در اختيار آزمون شوندگان قرار مي گيرند).  195: 1382سيف، (

مند مرتب ها را به صورت قاعدهدهنده داده مي شود و او بايد آنآزمون تعدادي واژه، جمله يا پاراگراف به: 11آرايشي فعاليت هاي

  .كند

عباراتي مربوط به متن هدف به آزمون دهندگان داده مي شود و آنها بايد صحيح يا غلط بودن عبارت : 12پرسش هاي دو گزينه اي

  .را تشخيص دهند

در اين آزمون ها متني كه در آن خطاهايي گنجانده شده به آزمون دهنده داده مي شود و او بايد خطاها را  :13آزمون هاي ويرايشي

  .شناسايي كند

  :14هاي يكپارچه متناوبروش 

  آزمون Cاين آزمون شبيه آزمون بندش است، با اين تفاوت كه در آن قسمت اول واژه داده مي شود و آزمون دهنده: 

  .واژه را تشخيص دهد بايد قسمت حذف شده ي

  ..در اين نوع آزمون ها چند واژه ي اضافه در متن وجود دارد كه آزمون دهنده بايد آن ها را حذف كند: 15آزمون بندش حذفي

  .پرسش هايي به آزمون دهنده داده مي شود كه اوبايد جوابي مختصر در حد چند كلمه به آن بدهد: 16آزمون هاي كوته پاسخ

روي كاغذ  به خاطر مي آورندكه را  چهمتني به زبان آموزان داده مي شود تا آن را بخوانند سپس هر  :17آزادآزمون فراخواني 

  .بنويسند

                                                           
9
 .alternative objective techniques 

10
 . matching matching 

11
 . ordering tasks 
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 . dichotomous 
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 . editing 
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 .alternative integrated approaches 
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هاي خواند و ايدهدهنده متني را مياين آزمون نوعي از آزمون فراخواني آزاد است كه در آن آزمون :18آزمون خالصه نويسي

  .كنده ميهاي مربوط به موضوع را خالصاصلي و ايده

در اين آزمون . نويسي استنويسي پركردني راه ديگري براي برطرف كردن مشكالت خالصهخالصه: 19خالصه نويسي پر كردني

آموز بايد متن را سپس زبان. شودآموز داد ه مييك متن كه در آن واژه هاي كليدي اش حذف شده اند به همراه خالصه ي آن به زبان

  .د و واژه ي مناسب را در جاي خالي بنويسدبخواند و آن را درك كن

شود و او بايد اطالعات متن را در قالب جدول، نمودار يا نقشه دهنده داده ميمتني به آزمون :20تكنيك هاي انتقال اطالعات

  .)242-206: 2005الدرسون، (بازنمايي كند

  :انواع خواندن.3

  :مي داند دريافتي، گزينشي، تعاملي و  گستردهخواندن را شامل خواندن ) 1389ترچمه فرح بخش،(2005براون

در فعاليت هاي خواندن دريافتي، اجزاء رشته گفتمان هايي بزرگتر، نظير حروف، واژگان، عالئم نقطه گذاري، : خواندن دريافتي .1

  .بااليي استپردازش در اين نوع خواندن پايين به  .و ديگر نمادهاي نوشتاري بررسي مي شوند

هاي بسيار كوتاه زبانهاي واژگاني، دستوري يا گفتماني زبان در رشتهدر اين نوع از خواندن شناسايي ويژگي: خواندن گزينشي.2

  .پايين استبه  باال و باالبه  خواندن تركيبي از پردازش هاي پايين .است

. واندن تعاملي شامل رشته زبان هايي متشكل از چند پاراگراف و يا حتي يك يا چند صفحه مي شوندانواع خ: خواندن تعاملي.3

  .بااليي ضرورت پيدا كندبه  بااليي است، گرچه در مواردي ممكن است كنش پايينبه  معموال در اين نوع فعاليت ها، پردازش پايين

معموال خارج از ساعات درسي،  نظير مقاله هاي طوالني و كتاب كهر، در آن رشته گفتمان هايي طوالني ت: خواندن گسترده.4

  .)249: 1389براون، (استپايين _ي گسترده، نوع پردازش باالدر بيشتر فعاليت ها. مطالعه مي شوند

پايين به  پردازش هاي اين دو رويكرد، .كه خوانندگان هنگام خواندن با آن مواجه اند است دو رويكرد متفاوت، شامل مهارت خواندن

ها خواننده با واژه كارش را در آنرويكردهاي پايين به باال مدل هايي سريالي هستند كه به غقيده ي الدرسون  .باال و باال به پايين است

ها را به آواها رمزگشايي كرده، واژه را تشخيص داده و معناها را هاي تصويري را شناسايي مي كند، آنكند، محركشروع مي

  .)16: 2005 الدرسون،(ي مي كندرمزگشاي
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 . summary 
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زيرا امروزه پردازش ها بيشتر موازي فرض . پايين براي وصف فرآيند خواندن كافي نيستندباال و باالبهبهاما هيچ كدام از دو رويكرد پايين

  .مي شوند تا سريالي

تمايز قايل شدن شامل  رارويكرد خرد )1389مه فرح بخش،ترج( 2005براون. دو رويكرد خرد وكالن نيز در اين مهارت مورد توجه اند

بلند در حافظه ي كوتاه مدت، تجزيه و  بين نويسه ها والگوهاي نگارشي مجزا در زبان انگليسي، ذخيره كردن بخش هاي زباني كوتاه و

آرايش واژه ها و تحليل شيوه ي نگارش با سرعتي مناسب به منظور دستيابي به هدف، تشخيص هسته ي واژگان، و تفسير الگوهاي 

براي مثال، زمان فعل، مطابقت فعل و فاعل، جمع (، نظام ها)اسم ها، فعل ها، و غيره(اهميت آن ها، تشخيص گروه هاي واژگان دستوري

، الگوها، قواعد، و اشكال مخفف شده، دانستن اين مطلب كه مي توان يك معناي به خصوص را به چند صورت دستوري )ساختن

 .داندمي  د، تشخيص عالئم پيوستگي در گفتمان نوشتاري و نقش آن ها در نشان دادن رابطه ي بين دو يا چند بندمختلف بيان نمو

متون  و نقش آن در تفسير متن، تشخيص كاركردهاي ارتباطي گفتمان نوشتاري رويكرد كالن نيز شامل تشخيص صورت هاي بياني

استفاده از دانش زمينه اي، استنباط ارتباط و روابط بين رويدادها، نتيجه گيري  استنباط بافت پنهان باو هدف،  ، طبق صورتنوشتاري

علت ها و معلول ها و پي بردن به روابط بين ايده ي اصلي، داليل درستي آن، اطالعات جديد، اطالعات داده شده، عموميت بخشي ها، 

ائل شدن بين معاني صريح وضمني، تشخيص داللت هاي خاص و مثال ها به كمك رويدادها، ايده ها، و جزئيات توصيف شده، تمائز ق

فرهنگي، و تفسير آن ها در بافت طرح واره هاي فرهنگي مناسب، طرح و به كارگيري راهبردهاي خواندن، از قبيل خواندن اجمالي، 

ا براي تفسير ژگان به كمك بافت، و فعال سازي طرح واره هدس زدن معناي واخواندن سطحي، و تشخيص عالئم گفتمان، ح

  ).248: 2005براون، (متون

  :انواع پاراگراف.4

پاراگراف نويسي يكي از اصول  ).1،ص2001آرنودت،(مي دهد گسترشرا  واحدي است كه ايده ي يجمالتمجموعه پاراگراف 

به  دانش بيشتر درباره ي آن ها .مواجه خواهيم شدپاراگراف ها  انواع مي نويسم با درباره ي موضوعيهنگامي كه  بنابراين. نوشتن است

 ها و توجه به انواع پاراگرافاز اين رو  .، همچنين بهتر بتوانيم نظر خود را منتقل كنيمما كمك مي كند تا بهتر و اصولي تر بنويسيم

معرفي  اين پژوهش در مهم تر بودند به نظر ها كهبرخي از آن با توجه به اين اهميت. تلقي مي گردد در نوشتن امري مهم ساختار آنها

  .شدند

و جمالت پشتيبان يا حتي بين  موضوعي ي ارتباطي تصادفي بين جمله در اين نوع از پاراگراف ها :پاراگراف هاي علي و معلولي

به چه علت چيزي اتفاق  دانندبه خواننده كمك مي كنند تا بآن ها ). 95،ص2001آرنودت،(جمالت پشتيبان اصلي و فرعي وجود دارد

اين پاراگراف ها با يك . د چگونه يك چيز بر ديگري تاثير مي گذاردنافتاده يا در حال اتفاق افتادن است، يا به خوانندگان نشان مي ده

، كيرسزنر(يا معلول است بر روي علت تاكيدش پاراگراف اين آياكه د نجمله ي موضوعي شروع مي شوند كه به خوانندگان مي گوي

  ).95، ص 2008
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د كه هدف آن توضيحي، اطالعي يا ترغيبي نتوضيح دقيقي درباره ي واقعيات يا عقايد مي ده :پاراگراف هاي توضيحي

  .اين پاراگراف ها توضيح مي دهند كه چه طور يا چگونه چيزي اتفاق افتاده است ).34ص،1997گاد،(است

هدف اين پاراگراف ها سرگرمي . دنتصوير دقيقي از ويژگي هاي يك شيء، شخص يا مكان را عنوان مي كن :پاراگراف هاي توصيفي

اما به عقيده ي پرسلو  .مثال ممكن است يك مكان را توصيف كنيم كه كجا واقع شده است .)34ص،1997گاد،(يا اطالعي است

يك اسم مي تواند يك شخص، مكان يا يك چيز . ندف مي كنكه يك اسم را توصي هستندگروهي از جمالت  پاراگراف هاي توصيفي

، ص 2008پرسلو، (دند يا به صورت مجزا بيايناين پاراگراف ها ممكن است بخشي از يك نوشته ي بزرگتر مثل يك داستان باش. باشد

4.(  

يا انجام مي جمالت بيان مي كنند كه چطور چيزي در يك توالي مرحله به مرحله ساخته : پاراگراف هاي فرايندي

 مكه مي خواهينكته اي  هم مراحل و هم كه شروع شوند اين پاراگراف ها بايد با يك جمله ي موضوعي ).72،ص2001آرنودت،(شود

  ).83، ص2008كيرسزنر، (مشخص نمايندرا  يمدرباره ي آن بنويس

مي  ي از وقايعشامل فهرستدي همانند پاراگراف هاي فراين. اتفاقات در يك توالي زماني روي مي دهند: توالي زماني

اين يك الگو در نوشتار . وقايع متفاوت با توجه به زمان وقوع شان تنظيم مي شوند ،در يك توصيف ).86،ص2001آرنودت،(باشند

و همچنين شرح ترتيبي رويدادهاي ...) مثل آزمايش، دستورالعمل، روند آزمون و(علمي است كه اغلب براي توصيف يك فرايند

  ).98، ص2007سولس، (مورد استفاده قرار مي گيرد) ل گزارش پيشرفت در بخش مرور يك مقاله ي پژوهشيمث(گذشته

در نوشتار رسمي گاهي يك پاراگراف توضيح مي دهد كه يك اصطالح چه معني مي دهد يا چطور از آن در بافت : تعريفي و مثالي

. ه مي دهندعپاراگراف ها يك تعريف را با استفاده از بعضي الگوها توسدر واقع اين  ).151،ص2001آرنودت،(خاص استفاده مي كنيم

، يا تعريف يك موتور ديزلي با بيان اينكه چگونه كار مي )روايي(به عنوان مثال تعريف خوشبختي با بيان يك داستان

  ).64، ص2010كيرسزنر، )(فرايندي(كند

هنگامي كه يك . اختيار ما قرار مي دهد يا چيزي را توضيح مي دهد يك نوشتار توضيحي اطالعاتي را در :سه اي مقابله ايمقاي

در  ).23، ص2006(متفاوتند، به آن پاراگراف مقايسه اي مقابله اي گويند يا پاراگراف توضيحي بيان مي كند كه چگونه چيزها شبيه

فرد، مكان، ايده يا چيز ديگري بنويسيم از اين واقع زماني كه مي خواهيم پاراگرافي درباره ي شباهت ها و تفاوت هاي بين دو يا چند 

  ).34،ص1997گاد،(نوع پاراگراف ها استفاده مي كنيم

  :نمونه سواالت مهارت خواندن.5

  .استبيان شده سپس نمونه سواالتي از درك مطلب نيز . است گرديدهدر اين بخش چند پاراگراف آورده شده كه نوع آن ها مشخص 
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بعضي صداها پر مايه و غني، برخي ديگر آوازگونه، تعدادي گرم و دلنشين، گروهي آكنده از افاده، و سرانجام پاره اي هم سرد، بي "

تغيير در كيفيت گوياي احساسات، عواطف و . لحن صدا از كيفيت صوت، طنين و گويايي آن رنگ مي گيرد. احساس و يكنواختند

مي  آندا، تعيين كننده ي نت باال يا پايين يا تركيبي از اين دو نت است كه موجب تنوع صدا و قوت زير وبم ص. تفاوت در معاني است

صداي بعضي افراد، مانند شهدي كه از ظرفي خارج . تركيب مناسبي از سرعت كالم و زير و بم صدا موجب جذابيت كالم است. شود

پاره اي ديگر هم بسان گلوله هايي كه از مسلسلي شليك . چه مي زنندشماري ديگر با سرعت ويك نفس چه. مي شود، بسيار آرام است

زير وبم متغير در كالم، . تعدادي هم صدايشان به جيغ و ناله بيشتر شباهت دارد. مي شود، كلمات را با فشار از دهان بيرون مي رانند

  ".همچنين سرعت آن در برداشت ديگران از پيام ما تاثير مي گذارد

  .از نوع توضيحي مي باشد، اين پاراگراف

  به چه چيزي اشاره دارد؟ "آن"ضمير  4در خط )1

  نت باال)الف

  صدا)ب

  تنوع)ج

  زير وبم)د

  بهترين عنوان براي متن باال كدام است؟ )2

  زيبايي و جذابيت كالم)الف

  انوع صداها)ب

  ويژگي هاي صدا)ج

  زير و بمي صدا)د

  تاثير مي گذارد؟چه عواملي در برداشت ديگران از پيام ما )3

  لحن صدا و كيفيت صوت)الف

  زير و بمي صدا و سرعت كالم)ب

  صداهاي پرمايه و غني)ج
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  صداهاي آرام)د

  :به غير ازنويسنده معتقد است كه همه ي مواردي كه در زير آمده در جذابيت كالم موثر است )4

  صداتنوع )الف

  زير وبمي صدا)ب

  گرمي صدا)ج

  سرعت كالم)د

  عواملي رنگ مي گيرد؟ لحن صدا از چه)5

  زير و بمي صدا موجب چه چيزي مي شود؟)6

  يكنواختي صدا)تنوع صدا و قوت آن                          ب)الف

  .خالصه اي از متن باال را بنويسيد)7

  

نزديك درياي سفيد رود، رودخانه ايست بزرگ و وقتي ما به گيالن رسيديم دوره طغيان سفيد رود تمام نشده بود و سفيد رود "

از شهرهاي بزرگ گيالن شهر رشت است و كرسي سرزمين گيل شهري است به . آبسكون ده پانزده شاخه مي شود و به دريا مي ريزد

اسم الهيجان واقع در مشرق دهانه ي سفيد رود كه به دريا مي ريزد و از الهيجان اگر به سوي دريا بروند به يك بندر مي رسند به اسم 

گترين بندر درياي آبسكون است و وقتي من به آنجا رسيدم مشاهده كردم كه بيش از دويست كشتي در آن بندر ديده مي گوتم كه بزر

  ".شود و آن ها كشتي هايي بود كه از چهار سمت به بندر گوتم مي آمد و كاالي سرزمين گيل را به كشورهاي مختلف حمل مي كرد

  . اين يك پاراگراف توصيفي است

  

اگر نگاهي به تاريخچه ي زبان شناسي بيفكنيم كه از قرن هفدهم به اين . ان مركب از نظام متشكلي است سخن تازه اي نيستاينكه زب"

لبته هنوز هم هستند ا. سو، در تعريف زبان رفته رفته اصطالح دستگاه يا نظام را به كار مي برند، بي آنكه معناي دقيقي از آن را ارائه كنند

صوتي كه هر يك از آن ها بر شيئي از اشياي جهان تطبيق مي  هايي اساسا سياهه اي از لغات مي دانند، يعني رشته را نكساني كه زبا

براي ناميدن فالن جانور، مثال شير، فهرست لغاتي كه به نام زبان فارسي معروف است يك گروه صوتي معين وضع كرده است كه : كند
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تفاوت ميان زبان ها مربوط به تفاوت ناميدن اين جانور است كه در عربي اسد و در  خط فارسي آن را به شكل شير مي نويسد، و

پس آموختن يك زبان بيگانه البد . و در زبان هاي ديگر به الفاظ ديگر خوانده مي شود) با تلفظ متفاوت( lionانگليسي و فرانسه 

  ".وازي با فهرست نخستين زبان مادري استممساوي و عبارت است از آموختن فهرستي ديگر از لغات كه از هر لحاظ 

  .اين پاراگراف از نوع تعريفي مثالي است

  

 :نتيجه گيري.6

 خواندن مهارتو ازآن جايي كه  .ارزيابي متون مهارت هاي چهارگانه زبان مستلزم استفاده از مفاهيم آزمون سازي و ارزشيابي است

در اين راستا آگاهي از انواع آزمون . ت در موفقيت افراد تلقي مي گردد، ارزيابي آن از اهميت ويژه اي برخوردار استمهم ترين مهار

در اين مقاله سعي گرديد مفاهيم مرتبط با ارزشيابي مورد بررسي . هاي مهارت خواندن، انواع سواالت و انواع متن يك ضرورت است

تدوين متن همچنين انواع بند در نگارش متون خواندن نيز بحث گرديده و شيوه هاي . ررسي  گرددانواع مهارت خواندن بقرار گيرد و 

  .بدين ترتيب براي طراحي آزمون مهارت خواندن، بررسي طراحي و تدوين متون آن نيز داراي اهميت است. مورد مداقه قرار گيرد

  

  :منابع 

  .انتشارات آگاه .پيشرفت تحصيليه گيري و ارزشيابي انداز ).1375(سيف، علي اكبر

  .انتشارات داوران: تهران .اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي ).1382(سيف، علي اكبر

  .واحد تهران جنوب -دانشگاه آزاد اسالمي: تهران .سنجش و ارزشيابي.)1375(زند پارسا، علي حسن.نفيسي، غالمرضا

سازمان مطالعه و تدوين كتب : تهران .در علوم تربيتي و روان شناسيسنجش و اندازه گيري  .)1375(لطف آبادي، حسين

  ).سمت(علوم انساني  دانشگاهها

  انتشارات دانشگاه شيراز. مقدمه اي بر آزمون شناسي زبان .)1375(جعفرپور، عبدالجواد

 . رنديزانتشارات م: مشهد .سنجش و اندازه گيري در روانشناسي وعلوم تربيتي .)1384(توزنده جاني، حسن

  .انتشارات آواي نور: تهران .مقدمه اي بر سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي .)1374(نوروزي، ابوالقاسم

  .پارسا نشر: تهران .زمينه ي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي .)1375(هومن،حيدر علي

تاريخ انتشار (انتشارات رهنما : تهران). بخشترجمة عليرضا فرح( اصول و عملكردهاي كالسي: ارزشيابي زبان). 1389(براون؛ داگالس

  ).2005به زبان اصلي 
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