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نحوه برگزاري آزمون(میان ترم و پایان ترم) ....هر دو به صورت تشریحی و تستی

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف

روش یاددهی

آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

یادگیري

 -1تعریف آمار
1

مفاهیم اولیه آمار را شرح دهد.



 -2جامعه و نمونه آماري،
 -3متغیر و مقیاس و انواع آنها

سخنرانی -بحث
گروهی -سوال و-
پاسخ

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

پاسخ به

امتحان میان-

سواالت و

ترم و پایان ترم و

حل تمرین

ارزیابی جلسه اي

-1جدول مناسب را براي گروه بندي
مشاهدات متغیر اسمی تهیه کند.
 .2نمودارهاي آماري مناسب (ستونی و
دایره اي ) را براي مشاهدات متغیر اسمی
2

تهیه جداول و نمودارهاي آماري

رسم کند

براي مشاهدات غیر عددي

3جدول مناسب را براي گروه بندي
مشاهدات متغیررتبه اي تهیه کند.

سخنرانی -بحث
گروهی -سوال و-
پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و
حل تمرین

امتحان میان-
ترم و پایان ترم و
ارزیابی جلسه اي

 .4نمودارهاي آماري مناسب (ستونی و
دایره اي ) را براي مشاهدات متغیر رتبه
اي رسم کند
.1جدول مناسب را براي گروهبندي
مشاهدات متغیر عددي گسسته تهیه کند.
 .2نمودارهاي آماري مناسب (چند گوشه)
3

تهیه جداول و نمودارهاي آماري
براي مشاهدات عددي

را براي مشاهدات متغیر اسمی رسم کند.

سخنرانی -بحث

3جدول مناسب را براي گروهبندي

گروهی -سوال و-

مشاهدات عددي پیوسته تهیه کند.

پاسخ

 .4نمودارهاي آماري مناسب

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و
حل تمرین

امتحان میان-
ترم و پایان ترم و
ارزیابی جلسه اي

(هیستوگرام) را براي مشاهدات متغیر
رتبه اي رسم کند

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

 .1میانگین را محاسبه کند وآنرا تفسیر
کند.
4

آشنایی با شاخصهاي مرکزي
(میانگین،میانه،مد)

 .2میانه را محاسبه و تفسیر کند.

سخنرانی -بحث

 .3نما را محاسبه و آنرا تفسیر کند.

گروهی -سوال و-

.4ارزشها ومزایاي شاخصهاي مرکزي را

پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و

.1میانگین انحرافات را محاسبه و تفسیر

9

آشنایی با شاخصهاي پراکندگی و
نحوه محاسبه انها

 .3ضریب تغییرات را محاسبه کند.
..4ارزشها ومزایاي شاخصهاي پراکندگی

ارزیابی جلسه اي

امتحان میان-

کند.
کند.

ترم و پایان ترم و

حل تمرین

در تحقیقات بیان کند

 .2واریانس و انحراف معیار را محاسبه

امتحان میان-

سخنرانی -بحث
گروهی -سوال و-
پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ

ترم و پایان ترم و
ارزیابی جلسه اي

به سواالت و
حل تمرین

را در تحقیقات بیان کند

.-1محاسبه میانگین به روش تغییر متغیر
6

0

آگاهی از تاثیر جمع و ضرب کردن

را انجام هد

سخنرانی -بحث

عدد ثابت در مشاهدات بر شاخصهاي

 .2محاسبه واریانس به روش تغییر متغیر

گروهی -سوال و-

آماري

را انجام دهد

پاسخ

میان ترم

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و
حل تمرین

 59دقیقه

امتحان میان-
ترم و پایان ترم و
ارزیابی جلسه اي

 .1قانون جمع احتمال را در حل مسایل
احتمال بکار برد.
 .2قانون ضرب احتمال را در حل مسایل
8

قوانین احتمال

احتمال بکار برد.
 .فضاي نمونه و پیشامد را براي
آزمایشهاي تصادفی بیان کند

سخنرانی -بحث
گروهی -سوال و-
پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و
حل تمرین

امتحان پایان ترم
و ارزیابی جلسه
اي

 .4پیشامد متمم را تعریف و روش محاسبه
احتمال انرا بیان کند
 -1پارامترهاي توزیع دوجمله اي را
بشمارد.
5

آشنایی با توزیع دوجمله اي از
توزیع هاي گسسته

-2میانگین و واریانس توزیع دوجمله اي

سخنرانی -بحث

را محاسبه کند

گروهی -سوال و-

 -3مسایل احتمالی را به کمک توزیع

پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و
حل تمرین

دو جمله اي حل کند

امتحان پایان ترم
و ارزیابی جلسه
اي

 .1پارامترهاي توزیع پواسن را بشمارد.
-2میانگین و واریانس توزیع پواسن را
13

آشنایی با توزیع پواسن از توزیع
هاي گسسته

محاسبه کند

سخنرانی -بحث

 -3مسایل احتمالی را به کمک توزیع

گروهی -سوال و-

پواسن حل کند

پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و
حل تمرین

-4تقریب پواسن براي دوجمله اي را بکار

امتحان پایان ترم
و ارزیابی جلسه
اي

برد
 .1پارامترهاي توزیع نرمال را بشمارد.
-2میانگین و واریانس توزیع نرمال را
11

(توزیع پیوسته)نرمال

تفسیر کند
 -3مسایل احتمالی را به کمک توزیع
نرمال حل کند

سخنرانی -بحث
گروهی -سوال و-
پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و
حل تمرین

امتحان پایان ترم
و ارزیابی جلسه
اي

-1قضیه حد مرکزي را بیان کند
12

اشنایی با روشها و توزیع هاي نمونه
گیري

-2روش نمونه گیري تصادفی ساده

سخنرانی -بحث

رابیان کند

گروهی -سوال و-

-3توزیع هاي نمونه اي را بیان کند.

پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

13

ودوم)

به سواالت و
حل تمرین

 .1فرضیه صفر و فرضیه مقابل را تعریف

آزمون فرضیه(خطاهاي نوع اول

گذشته و پاسخ

کند.

سخنرانی -بحث

-2خطاي نوع اول و نوع دوم را تعریف

گروهی -سوال و-

کند.

پاسخ

مطالعه دروس
تابلو  ،ماژیک
و اسالید

 59دقیقه

گذشته و پاسخ
به سواالت و
حل تمرین

امتحان پایان ترم
و ارزیابی جلسه
اي

امتحان پایان ترم
و ارزیابی جلسه
اي

