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هدف کلی درس :برخی اهداف درس که در سرفصل وزارتی تعیین گردیده اند عبارتند از

 .1آشنایی دانشجویان با مفاهیم بنیادی در سنجش و آزمون سازی زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه و نظریه ها ،مدل ها و
جنبش های تاثیرگذار
 .2شناخت آزمون های موجود برای سنجش دانش فراگیران زبان
 .3بررسی جایگاه سنجش در ایجاد همسویی و تطابق میان برنامه های آموزشی با اهداف آموزشی
 .4شناخت مراحل مختلف طراحی آزمون از ابتدای طراحی سؤال تا ارزیابی روایی وپایایی آن
 .5کسب تجربه عملی مقدماتی در طراحی آزمون های کم مخاطره در سطح کالس های آموزشی زبان انگلیسی
 .6آشنایی با آمارهای ابتدایی در طراحی آزمون و تفسیر نتایج بدست آمده از آن
 .7ترغیب و تشویق دانشجویان به تفسیر نتایج بدست آمده از سنجش ها
 .8بررسی نقادانه تاثیرات ابعاد اجتماعی و فردی سنجش ها بر گروه های ذی نفع ،به ویژه آزمودنی ها
 .9بررسی انواع آزمون و کاربردهای آنها از قبیل آزمون های وابسته به هنجار ( )norm-referencedیا وابسته به معیار
()criterion-referenced؛ آزمونهای پیشرفت ( ،)achievementتعیین سطح ( ،)placementتشخیصی ( )diagnosticیا
توانایی ()proficiency؛ سنجش تکوینی ( )formativeیا تراکمی ()summative؛ سنجش یادگیرنده محور (learner-
 )orientedیا فعالیت محور ( ،)task-basedسنجش پویا ( )dynamic assessmentو نیز روشهای سنجش جایگزین
()alternative assessment
 .11خود سنجی ( )self-assessmentو سنجش هم کالسی ()peer-assessment
 .11بررسی پایایی ( ،)reliabilityروایی ( )validityو سایر مولفه های تاثیر گذار در آزمون سازی
 .12پیامدهای آزمون در نظام آموزشی و جامعه ( ،)washback effectعدالت در آزمون ( )fairnessو سواد سنجش در
مدرسین زبان ()language assessment literacy
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