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   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:
    مشاوره: تحصیلی رشته   کارشناسی تحصیلی:  مقطع                                          هوش و استعدادآزمون های عنوان درس:  

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ عملی:         2نظری:                2:  تعداد واحد

اندازه گيری، سنجش و ارزيابي برخي آزمون های  زمينه در کافي دانش درس، اين گذراندن با دانشجويان که رود مي انتظار هدف کلی درس:
 به دست آورند.  هوش و استعداد

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 ، اجرا و تفسير آنهوش کتلآشنايي با  آزمون   هوش، خالقيت و استعدادآزمون های يي با آشنا
 ريوناجرا و نمره گذاری آزمون  و نحوه اجرا و نمره گذاری آن وکسلرآشنايي با آزمون 

 و نحوه اجرا و نمره گذاری آن خالقيت تورنسآزمون آشنايي با  و نحوه اجرا و نمره گذاری آن آزمون مکعب های کهسآشنايي با 

 بندر گشتالتآشنايي با آزمون  ، اجرا و نمره گذاری آنگودينافآشنايي با 

 
 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

، هوشيطبقه بندی آزمون های تعريف هوش، استعداد.. مفاهيم پايه  1جلسه 
 هوش و استعدادو روش های مطالعه 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 سخنراني مالحظات مربوط بهاجرای آزمون ها  مفاهيم پايه 2جلسه 
 پرسش و پاسخ

شرايط قبل از اجرای آزمون، مصاحبه تشخيصي،.. و  مفاهيم پايه 3جلسه 
 نحوه محاسبه سن دقيق کودک...

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 وکسلرآزمون  4جلسه 
 مقياس فهم کالمي

اجرا و نمره گذاری شباهت ها، واژگان، فهميدن، 
 اطالعات و استدالل کلمه

 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ
 بسته وکسلر

 آزمون وکسلر 5جلسه 
 مقياس استدالل ادراکي

اجرا و نمره گذاری طراحي با مکعب، مفاهيم تصوير، 
 استدالل ماتريس، تکميل تصوير 

 سخنراني
 پاسخپرسش و 

 بسته وکسلر

 آزمون وکسلر 6جلسه 
 مقياس حافظه فعال

حرف،  -اجرا و نمره گذاری ظرفيت عدد، توالي عدد
 محاسبات

 سخنراني
 پرسش و پاسخ
 بسته وکسلر

 آزمون وکسلر 7جلسه 
 مقياس سرعت پردازش

 اجرا و نمره گذاری رمزگذاری، نماديابي و حذف کردن
 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ
 بسته وکسلر

 سخنراني  مکعب های کهس اجرا و تفسير آزمون مکعب های کهس 8جلسه 
 پرسش و پاسخ

 مکعب های کهس

 سخنراني ترسيم آدم گودينافاجرا و نمره گذاری آزمون  تست گوديناف 9جلسه 
 پرسش و پاسخ

 فرم طرح درس



 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:
 سخنراني A-Bکتل هر دو فرم  اجرا و تفسير آزمون هوش کتلآزمون  10جلسه 

 پرسش و پاسخ
 هوش کتلآزمون 

 سخنراني ريونمعرفي و اجرای آزمون  آزمون ريون 11جلسه 
 پرسش و پاسخ

 تست ريون

 سخنراني اجرا و تفسير آزمون تورنس آزمون خالقيت تورنس 12جلسه 
 پرسش و پاسخ

 ازمون تصويری تورنس

 سخنراني اجرا و تفسير آزمون تورنس آزمون خالقيت تورنس 13جلسه 
 پرسش و پاسخ

 تصويری تورنسآزمون 

 سخنراني بندر گشتالتاجرا و تفسير آزمون  بندر گشتالتآزمون  14جلسه 
 پرسش و پاسخ

 کارت های بندر گشتالت

 سخنراني بندر گشتالتاجرا و تفسير آزمون  بندر گشتالتآزمون  15جلسه 
 پرسش و پاسخ

 کارت های بندر گشتالت

 آزمون پایان ترم 16جلسه 
 

 

 نوع ارزشیابی:

 دانشجویان ارزیابی نشانگرهای: 

 جلسه هر در کالسي مباحث در سازنده و فعال مشارکت و منظم حضور 

 ترم ميان امتحان 

 ترم پايان امتحان 

 آن به طور کاملفسير آزمون و ت اجرای واقعي نمونه) اصيل عملي کار ارسال و سازی آماده( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع:

 (. راهنمای سنجش رواني، انتشارات سخن.1384شريفي و نيکخو )مارنات، ترجمه پاشا 
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 انتشارات دانشگاه تهرانآزمايي: سنجي و هوشاصول روان( 1388کامکاری و افروز )

 
 

https://www.gisoom.com/book/1632474/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-CTSB/

