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 ًظری:   ًَع ٍاحذ 

 رٍش تحمیك:   پیص ًیبز 

 کبرضٌبسی ارضذ رٍاى ضٌبسی تربیتی

 دکتر هَسی پیری:  استبد درس

 اهداف و رئوس مطالة درسی. الف 

طفی ،   عب (حرکتی -  ضٌبختی،رٍاًی )اًذازُ گیری ، سٌجص ، ارزضیببی ٍ آزهَى ، اًَاع آزهَى ّبی تَاًبیی   آضٌبیی بب هفَْم

پبسخ گسیي ( هحذٍد پبسخ–تطریحی گستردُ پبسخ )تْیِ ٍ تذٍیي ّذف ّبی آهَزضی ،اًَاع ارزضیببی آزهَى ّبی پبسخ ًگبر 

آزهَى کَتِ پبسخ،آزهَى ّبی عولکردی، اصَل ٍ لَاعذ تْیِ آًْب ، رٍایی ٍ پبیبیی (غلط ٍجَرکردًی،چٌذگسیٌِ ای–صحیح )

 آزهَى ّب ٍ رٍش ّبی تعییي رٍایی ٍ پبیبیی آزهَى ّب ، اًحراف هعیبر ٍ خطبی هعیبر اًذازُ گیری

 فعالیت های دانشجو در طول نیمسال. ب 

 حضَر هٌظن ٍ فعبل در کالس درس ٍ رعبیت حذاکثر غیبت هجبز .1

 طراحی اًَاع سَال ّب در آزهَى ّبی هختلف .2

  طراحی ٍ اجرای یک آزهَى چٌذ گسیٌِ ای در یک هبدُ درسی ٍ تحلیل آى .3

 (بب تعییي رٍایی ٍ پبیبیی آى )سبخت ٍ اجرای یک ابسار اًذازُ گیری در همیبس کَچک  .4

 . اختیبری است4 ٍ 3اًتخبة از فعبلیت : تَضیح 

 مناتع درسی. ج 

 :اصلی 

 سٌجص ، اًذازُ گیری ٍ ارزضیببی آزهَى تبلیف دکتر علی اکبر سیف ، اًتطبرات آگبُ



 :فرعی

 ارزضیببی آهَزضی تبلیف دکتر عببس ببزرگبى، اًتطبرات سوت .1

 دکتر –سٌجص ٍاًذازُ گیری ٍ بٌیبدّبی تحلیلی ابسارّبی آى در علَم تربیتی ٍ رٍاًطٌبسی تبلیف دکتر عست الِ ًبدری  .2

 هرین سیف ًرالی، اًتطبرات هیثبق

  کبهراى گٌجی، اًتطبرات رضذ–سٌجص ٍ یبدگیری در دبستبى تبلیف، ادٍارد کٌراد راگ ترجوِ دکتر علیرضب کیبهٌص  .3

  دکتر حسیي احوذی ،اًتطبرات هذرسِ–ارزضیببی تَصیفی ، الگَی ًَ در ارزضیببی تحصیلی تبلیف دکتر هحوذ حسٌی  .4

 اًذازُ گیری  ّبی رٍاًی ٍ تربیتی ، في تْیِ تست تبلیف دکتر حیذر علی َّهي ، ًطر سلسلِ .5

 ارزضیببی. د 

  ًور2ُ ، 2کبر عولی بٌذ  .1

  ًور4ُ ، 4 یب 3کبرعولی فعبلیت بٌذ  .2

  ًور14ُ (سئَاالت تطریحی از ًَع هفَْهی ، کبربردی ، تحلیلی  )آزهَى پبیبى ترم  .3


