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پرسشنــامة معلم
ن المللی
مدرسة شما موافقت كرده است كه در تیمز« 2011مطالعه بی 
روند آموزش ریاضی و علوم» )TIMSS( ،و پرلز  2011مطالعه بینالمللی
پیشرفت سواد خواندن )PIRLS( ،شركت نمايد .تیمز و پرلز دو مطالعة
تحقيقاتي آموزشي هستند كه زير نظر انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت
ي شوند .این مطالعات با سنجش روند پیشرفت
تحصيلي ( )IEAاجرا م 
تحصیلی در ریاضی ،علوم و خواندن و با مطالعه و تفسیر تفاوتهای
ی کند تا به بهبود
موجود میان نظامهای آموزشی بیش از  60کشور سعی م 
یاددهی و یادگیری در سطح جهان کمک کند.
مخاطب اين پرسشنامه معلمان پاية چهارم هستند .از آنها درخواست
ي شود تا اطالعاتي را در مورد سوابق تحصيلي ،شغلي ،امكانات كالس
م
درس ،رویکردهای آموزشی و نگرش نسبت به آموزش ارائه دهند .از آن
س های مورد مطالعه کشور انتخاب
جا که کالس شما به عنوان یکی از کال 
خ های شما در کمک به شناخت و توصیف آموزش در
شده است ،پاس 
دورة ابتدایی در ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بعضي از سؤالهاي اين پرسشنامه به طور خاص به «کالس تیمز و یا
ي كند .اين همان كالسي است كه روي جلد
پرلز» یا «اين كالس» اشاره م 
اين پرسشنامه مشخص شده است و به عنوان يكي از كالس هاي پروژة
تیمز و یا پرلز در مدرسة شما مورد آزمون قرار خواهد گرفت .لطف ًا به هنگام
خ دادن به سؤاالت مرتبط با کالس ،فقط به دانشآموزانی که شما به
پاس 
ی دهید ،فکر کنید .پاسخ دقیق شما به هر یک از سؤاالت از
آنها درس م 
اهمیت بسیاری برخوردار است تا اطالعات ارائه شده توسط شما بتواند
وضعیت شما را تا حد امکان به دقّت منعکس نماید.

از آنجا كه تیمز و پرلز دو مطالعة بينالمللي هستند و همة كشورها
به پرسشنامة يكساني پاسخ ميدهند ،ممكن است شما سؤاالتي را در آن
بيابيد كه ب ه نظرتان غيرمعمول بيايد و يا كام ً
ال با شما و يا با مدارس ايران
تناسب نداشته باشد .با وجود اين بسيار مهم است كه شما سعي كنيد به
تمام سؤا ل ها پاسخ دهيد تا كار مقايسه كشورها در اين مطالعات بتواند
انجام پذيرد.
برآورد ميشود كه پاسخ دادن به اين پرسشنامه حدود  45دقيقه وقت
شما را بگيرد .ما از دقّت و تالش شما در اين مورد و از همكاري و
مشارکت شما تشکر ميكنيم.
لطف ًا پس از تكميل پرسشنامه ،آن را در پاكتي كه ضميمه آن است قرار
داده و به مسئول جمعآوري پرسشنامه تحويل دهيد.

تیمـــــز و پرلــــــز 2011

دربارة شما

م1

تا پايا ن سالتحصيليجاري ،در مجموع ،چند سا ل سابقة
س خواهید داشت؟
کار تدري 

م5

الف  .رشته يا گرايش اصلي شما در تحصيالت بعد از دبیرستان
چه بوده است؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

______________ سال

بله

لطف ًا به نزدیک ترین عدد صحیح گرد کنید.

م2

الف) آموزش  -آموزش ابتدایی
ب ) آموزش دبیری

جنسيت شما چيست؟
زن
مرد

م3

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

پ ) ریاضی
ت ) علوم
ث ) زبان فارسی

ج ) ساير رشتهها

چند سال داريد؟
كمتر از  25سال

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

ب  .اگر رشته یا گرایش اصلی تحصیلی شما آموزش بوده،
آیا در یکی از موضوعات زیر تخصص داشتید؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

 25 - 29سال

بله

 30- 39سال
 40- 49سال

خیر

الف) ریاضی

 50- 59سال

ب ) علوم

 60سال يا بيشتر

م4

خیر

پ ) زبان و ادبیات و یا خواندن

باالترين سطح آموزشرسميكهتكميلكردهايد ،چيست؟

ت ) سایر رشته ها

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
زیر دورة متوسطه
اتمام دورة دبيرستان (ديپلم)
اتمام دورة پيشدانشگاهي
اتمام كارداني رشتههاي فنيو حرفهاي
یا رشتههای نظری
اتمام دورة كارشناسي
اتمام دورة كارشناسي ارشد يا باالتر
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دربارة مدرسه شما

م6

هر يك از موارد زير را در مدرس�� ه خود ،چگونه توصيف
ميكنيد؟

م7

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنید.
خيلي باال

باال

مدرسهاي كه در حال حاضر با آن همكاري داريد را در
نظر بگيريد و میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از
عبارتهای زیر را مشخص كنيد.
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنید.

متوسط

خيلي موافقم

پايين

كمي موافقم
كمي مخالفم
خيلي
مخالفم

خيلي
پايين

الف) رضايت شغلي معلمان

الف) اين مدرسه در محلي امن
واقع شده است

ب ) درك معلمان از اهداف برنامه
درسي مدرسه

ب ) در اين مدرسه احساس
امنيتميكنم
پ ) تدابير و سياستهاي امنيتي
و اجرای آنها در مدرس��ه
مناسب است

پ ) ميزان موفقيت معلمان در
پیادهسازی برنامه درسي
مدرسه
ت ) انتظارات معلمان از پيشرفت
تحصيليدانشآموزان
ث ) حمايت و پشتیبانی والدین
از پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان
ج ) مشاركت والدين در
فعاليتهايمدرسه
چ ) احساسمسئوليت
دانشآموزان در قبال
اموال مدرسه
ح ) تمایل دانشآموزان
برای اینکه در مدرسه
موفق باشند

ت ) دانشآموزان با نظم و ترتیب
رفتارمیکنند
ث ) دانشآموزان ب��ا احترام با
معلمانشانرفتارمیکنند

م8

در مدرسه کنونی شما ،شدت هر يك از مشكالت زير تا چه حد
است؟
در هر سطريك دايره را عالمت بزنید.
مشكلي وجود ندارد

مشکل جزیی است
ً
مشكلنسبتاجدیاست

الف) ساختمان مدرس��ه نياز به
تعميرات اساسي دارد
ب ) تعداد دانشآموزان در کالس
ش از حد متعارف است
بی 
پ ) س��اعات تدريس معلمان
زياد است
ت ) معلمان فضاي کاری
كافي ندارند (برای مثال
براي آماده سازی ،
همكاري و يا مالقات با
دانشآموزان)
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ث ) معلمان مواد و منابع آموزشی
و مواد اولیه كافي و مناسب
ندارند

مشكل
جدي است

دربارة معلم بودن

م9

یکنید؟
الف .آیادرتدریسخودازکامپیوتردرمواردزیراستفادهم 

م10

هر چند وقت يكبار ،تعامالت زير را با معلمان ديگر داريد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنید.
بله

هیچوقت یا تقریب ًا هیچوقت
 2یا  3بار در ماه

خیر

 1-3بار در هفته

الف) برای آماده سازی
ب ) برای امور اجرایی

الف) بح��ث و گفتوگو دربارة
چگونگ��ی تدري��س يك
موضوع

پ ) برای تدریس تان در کالس

اگر پاسخ به «تدریس در کالس»  ،بله است
ب .با هر یک از جمالت زیر در ارتباط با استفاده از کامپیوتر
در تدریستان در کالس چقدر موافق هستید؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
خيلي موافقم

كمي موافقم
كمي مخالفم

الف) من با استفاده از كامپيوتر در
تدريسم راحت هستم

خيلي
مخالفم

هر روزیا تقریب ًا
هر روز

ب ) هم��كاري در طراح��ی یا
برنامهريزي و آماده سازی
مواد آموزشي
پ ) در می��ان گذاش��تن آنچه
از تج��ارب تدریس��م
یادگرفتهام
ت ) بازديد از كالسهای ديگر
به منظور کسب اطالعات
بیشتر در زمینه تدریس
ث ) کار ک��ردن ب��ا یکدیگ��ر
برای اجرا و امتحان کردن
ایدههای جدید

ب ) هنگامي كه با یک مشكل فني
روبهرو میشوم ،به راحتی
مسئول پشتیبانی کامپیوتر در
مدرسه دسترسي دارم
پ ) من برای تلفیق کامپیوتر در
فعالیتهای آموزشی خودم،
پش��تیبانی کافی را دریافت
میکنم
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دربارة تـدریس بــه
کـالس پرلز و تیمـز

م11

با هر يك از عبارتهاي زير تا چه اندازه موافق هستيد؟

م12

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

_____________ دانشآموز

بهعددبنويسيد.

خيلي موافقم

كمي موافقم
كمي مخالفم

الف) من از شغلم به عنوان معلم
راضي هستم
ب ) از اينكه معلم اين مدرسه
هستم ،راضیم

ف
ب  .چند نفر از دانشآموزانذكر شده در م  -12ال 
ل هستند؟
در پايةچهار م مشغولبهتحصي 

خيلي
مخالفم

پ ) هنگاميكه تدريس را شروع
كردم ،نسبت به اآلن ،شور و
اشتياق بیشتری داشتم
ت ) به عنوان یک معلم ،كار
مهمي انجام ميدهم
ث ) تصمیم دارم تا هر زمان
که بتوانم ،به معلمی ادامه
دهم
ج ) به عنوان یک معلم احساس
نا امیدی میکنم

الف  .تعداد دانشآموزاناينكالسچند نفر است؟

_____________ دانشآموز پایه چهارم

بهعددبنويسيد.

م13

چهتعدادياز دانشآموزانپایه چهارم در فهم زبانفارسي
ل هستند؟
ي دچار مشك 
گفتار 

س
_____________ دانشآموز دراينكال 

بهعددبنويسيد.

م14

س درس
شما كدام يك از موضوعات زير را به این کال 
ی دهید؟
م
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

الف) من فارس��ی یا خواندن را به این کالس
ی دهم
درس م 
ب ) من ریاضی به این کالس درس میدهم
ی دهم
پ ) من علوم به این کالس درس م 

5
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خیر

م15

هر چند وقت يك بار در تدریس به این كالس ،كارهاي زير
ي دهيد؟
را انجام م 
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

م16

به نظر شما تا چه حد موارد زیر ،نحوه تدریس شما را در این
کالس محدود میکنند؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

س ها يا تقريب ًا در همه آ ن ها
در تمام در 

الف) بی��ان خالص��ه آنچه که
دانشآموزان باید از درس
ياد میگرفتند
ب ) مرتبط کردن درس با زندگي
ش آموزان
روزمرة دان 
پ ) اس��تفاده از س��ؤال کردن به
منظور واضح کردن و بیرون
کشیدنداليلوتوضيحات

ش آموزان
ت ) تشويق همه دان 
ب��رای بهبود بخش��یدن به
عملكردشان
ث ) تشویق و تمجيد از
دانشآموزان به دلیل تالش
خوبشان

ج )آوردن مواد و منابع آموزشی
جالب به كالس

مصداق ندارد
اص ً
ال

تقريب ًا در نيمي از درسها
س ها
در بعضي از در 
هيچوقت

تا حدودي

خيلي زياد

الف) دانش آموزانی که دانش یا
مهارت پیش نیاز را ندارند
ب ) دانش آموزانی که از حداقل
تغذیهمناسببرخوردار
نیستند
پ ) دانشآموزانی که از کمبود
خواب رنج میبرند
ش آموزانی که نیازهای
ت ) دان 
ی ها
خاص دارند (مانند ناتوان 
ومعلولیتهایجسمانی،
آسیبهای عاطفی ،روانی
یاذهنی)
ش آموزان شرور
ث ) دان 

ج ) دانشآموزانبیعالقه
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م17

ي هر یک از دانش آموزان در این
هر چند وقت یک بار ،برا 
ی دهید؟
کالس ،کارهای زیر را انجام م 
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
حداقل يك بار در هفته
يك يا دوبار در ماه

 4-6بار در سال

ت يا گف��ت و گوي
الف) مالقا 
ن
اختصاص��ي ب��ا والدي�� 
ه��ر یک از دان��شآموزان
به منظ��ور مط��رح کردن
وضعیتپيشرفتتحصیلی
فرزندشان

 1-3بار در سال
هرگز

ب ) ارسالگزارشی از
پيشرفت يادگيري
دانشآموز به خانه

7
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تدریس خواندن به دانش آموزان
کالس پرلز و یا تیمز

خ1

الف .معمو ً
ال در يك هفته ،چق��در وقت براي تدريس و آموزش
ش آموزان
زبان فارسي و یا انجام فعاليت هاي مرتبط با آن با دان 
صرف ميكنيد؟
ش��امل :تدریس و فعالیتهای مرتبط به خواندن نوشتن ،صحبت كردن،
ادبيات و يا سایر مهارت هاي زباني
___________ ساعت و ___________ دقيقه در هفته
بر حسب تعداد ساعات و دقايق بنويسيد.

ب .چه درصدی از زمان صرف شده برای تدریس زبان فارسی
ت های زیر
ی��ا انجام فعالی��تهای مرتبط با آن را ب��ه مهار 
اختصاص میدهید؟

سؤالهای خ  3تا خ  10در مورد آموزش خواندن به
دانشآموزان پایه چهارم این کالس است.

خ3

هنگامي كه به آموزش و يا ساير فعاليت هاي مرتبط با خواندن
مي پردازيد ،هرچند وقت يك بار دانش آموزان را به شكلهاي
زير سازماندهی مي كنيد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هميشه يا تقريب ًا هميشه
بيشتر وقت ها

در صد مربوط به هر مورد را بنویسید
الف) خواندن
هجی کردن
ب ) دستور زبان و ّ
پ ) نوشتن انشاء
ت ) صحبت کردن و گوش دادن
ث ) سایر موارد

خ2

%
%
%
%
%
جمع= 100 %

صرف نظر از این که برای تدریس خواندن در برنامه هفتگی،
رسم ًا ساعاتی را در اختیار دارید یا نه ،معمو ً
ال در یک هفته،
شما برای آموزش خواندن به دانشآموزان و سایر فعالیتهای
ی کنید؟
مربوط به آن چقدر وقت صرف م 
زمانی را که هنگام تدریس دیگر موضوعات درسی برای خواندن صرف
میکنید و نیز زمان اختصاصی تدریس خواندن را محاسبه کنید
ــــــــــــــــــــــــــ ساعتو ــــــــــــــــــــــــ دقیقهدرهفته
بر حسب تعداد ساعات و دقایق بنویسید.

الف) خواندن را به تمام كالس
آموزش مي دهم

بعضي اوقات
هرگز

ب ) دانش آموزاني را كه توانايي
يكساني دارند ،در يك گروه
قرار مي دهم
پ ) دان��ش آموزان��ي را ك��ه
توانايي متفاوتي دارند ،در
يك گروه قرار مي دهم
ت ) براي آموزش خواندن ،با
دانش آموزان به ش��كل
انفرادي كار مي كنم
ث ) دان��ش آم��وزان به طور
مستقل ،بر روي هدف
يا برنام��ه از پيش تعيين
شده ،كار مي كنند
ج ) دان��ش آم��وزان به طور
مس��تقل ،براي دستيابي
به هدفي كه خودش��ان
انتخاب م��ي كنند ،كار
مي كنند
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دربارة شما

خ4

ش آموزان ،به آموزش جبرانی خواندن
الف .چه تعدادی از دان 
نیاز دارند؟
س
____________ نفر از دانشآموزانپاي ه چهار م اينكال 
بهعدد بنويسيد.

خ6

هنگامي كه به آموزش يا انجام فعاليت هاي مرتبط با خواندن
با دانشآموزان ميپردازيد ،چگونه از منابع آموزشي زير
ي كنيد؟
استفاده م 

در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.
به عنوان مبنای آموزش
بهعنوانمكمل
استفادهنميشود

ش «جبراني»
ب .چهتعدادی از دانشآموزاندر خ 4الفآموز 
ي کنند؟
خواندن دریافت م 
ش آموز
____________ دان 
بهعددبنويسيد.

خ5

ي
الف) كتاب های درس 
ب ) سری كتاب هاي دورهاي
(مانند كتاب هاي خواندن
پايه،كت��اب های��ي ک��ه
خوانندگان آن گروه بندی
و درجهبندي شده اند)
ب های تمرین یا
پ ) کتا 
برگههای کار

ش آموزان تواناتر و در خواندن ،برنامة
آيا در مدرسه شما ،براي دان 
آموزش تکمیلی یا سختتر خواند ن پیشبینی شده است؟

بله
خیر

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

ت ) كتاب هايمتنو ع كودك
(مانندداس��تا ن های بلند،
مجموع��ه داس��تانهای
ب های غیر
کوتاه و کت��ا 
داستانی)
ث ) مطالبي از حوزه های دیگر
برنامه درسی
ج ) مجالت یا روزنامههای
كودكا ن
ي
ي كامپيوتر 
چ ) نر م افزارها 
براي آموزش خواند ن
ب های مرجع (مانند
ح ) کتا 
دائرﮤالمعارف ،واژهنامه)

9
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خ7

ط بهآموزش
ي كهبهآموزش یا انجام فعاليتهايمربو 
هنگام 
ت يكبار
ي پردازيد ،هرچند وق 
خواندنبا دانشآموزان م 
دانشآموزانرا مكلفب ه خواند ن متونزير ميكنيد
(به صورت چاپی یا الكترونيكي)؟

خ8

ط بهخواندن
ي مربو 
ش يا انجام فعاليتها 
ي ك ه بهآموز 
هنگام 
ي
با دانشآموزان ميپردازيد ،هر چند وقتيك بار كارها 
ي دهيد؟
زير را انجا م م 

در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.

هر روز يا تقريب ًا هر روز

هر روز يا تقريب ًا هر روز

يك يا دو بار در هفته

يك يا دو بار در هفته

يك يا دو بار در ماه

يك يا دو بار در ماه

الف) متون خواندن ادبي

هيچوقت يا
تقريب ًا هيچوقت

ي را در کالس با
الف) مطلب�� 
صدايبلند ميخوان م

الف) داس��تا ن های كوتاه (مانند
حكايت ها ،افسانهها،
داس��تان ه��اي جنگ��ي،
داستانهای علمي تخیلی،
داستان هاي پلیسی)

ب ) از دانشآموزانميخواه م
مطلبي رابا صدايبلنددر
کالس بخوانند

ب ) كتابهاي داستانیبلندتر
ي
ک��ه دارای فص��له��ا 
مشخصهستند

پ ) از دانشآموزا ن ميخواه م
ي
مطلبيرا بدون صدابرا 
خودشانبخوانند

پ ) نمايشنام هها

ت ) به دان��شآموزانفرصت
ب هايي
ي دهم تا كت��ا 
م
را ب��ه انتخاب خودش��ان
بخوانند

ت ) ساير موارد
ب ) متون خواندن اطالعاتي
الف) كتاب های درس��ی یا
غیردرسیباموضوعات
غيرداستاني

هيچوقت يا
تقريب ًا هيچوقت

ث ) راهبردهای پ��ی بردن به
مفهوم اصوات و کلمات
را به دانشآموزان درس
میدهم

ب هاي غيرداس��تاني
ب ) كتا 
ل هاي
بلندتر که دارای فص 
مشخصهستند

ت جدی��درا بهطور
ج ) لغ��ا 
ش آموزان
نظا م مند ب ه دان 
درس ميده م

پ ) مقاله هاي غيرداس��تاني
که اشياء ،مردم ،وقايع يا
نحوه کار کردن وسایل را
توصیف کرده یا دربارة آ ن
ها توضیح میدهند

چ ) راهبرده��ای خوان��دن از
طری��ق مرور س��طحی یا
دیدن سریع متن را آموزش
میدهم
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خ9

ي
ي خواهيد ك ه كارها 
هر چند وقتيكبار از دانشآموزا ن م 
ك
ي كمكبهبهبود راهبردها و مهارتهايدر 
زير را برا 
ب انجا م دهند؟
مطل 

خ10

هر چند وقت یک بار از دانشآموزان ميخواهيد پس از
خواندن یک مطلب ،كارهاي زير را انجا م دهند؟
در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.

هر روز يا تقريب ًا هر روز

هر روز يا تقريب ًا هر روز

يك يا دو بار در هفته

يك يا دو بار در هفته
يك يا دو بار در ماه

الف) پیدا ک��ردن اطالعات در
متن

هيچوقت يا
تقريب ًا هيچوقت

ب ) مشخصكردنپيام و ایدة
شده
ي متن خوانده 	
اصل 
پ ) توضيح یا ارائه دلیل برای
برداشتش��ان از متنی که
خوانده اند

ت ) مقايس ه کردن متنخوانده
ت شخصي
شدهبا تجربيا 
خود
ن خوانده
ث ) مقايس ه کردن مت 
ش��ده با متون دیگری كه
قب ً
ال خواندهاند
ت
ش بيني وقایع و اتفاقا 
ج ) پي 
ي متنی
ي بعد 
در بخشها 
که در ح��ال خواندن آن
هستند

چ ) تعميم دادنو نتيج ه گيري
کردنبر مبنای آنچه در
متن خواندهاند
ف شيوه نگارشو
ح ) توصي 
شده
ساختار متو ن خوانده 	
خ ) تبيين دي��دگاه يا مقصود
نويسنده

11
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يك يا دو بار در ماه

ي كهخواندهاند
الف) در مورد متن 
یا در پاس��خ به آن ،مطلبي
بنويسند
ب ) به س��ؤاالت ش��فاهی در
مورد متنی که خوانده اند
پاس��خ دهند ی��ا به طور
شفاهی خالصه آن را بیان
کنند
پ ) در مورد آ ن چ ه خوانده اند
با يكديگر صحبتكنند
ت ) درآزمو ن کتبی یا امتحانات
کوتاه در ارتباط با
مطالب��ی که خوان��ده اند،
شرکت کنند

هيچوقت يا
تقريب ًا هيچوقت

کامپیوتر و کتابخانه در مدرسه

خ11

الف .آيا دانشآموزان پايه چهارم كالس پرلز و یا تيمز براي
استفاده در درسهاي خواند ن شان به كامپيوتر دسترسي دارند؟

)اگر پاسخ “خير“ است ،به سؤال خ  12برويد(

اگر پاسخ « بله» است،
ب .آيا هيچيكاز اينكامپيوترها بهشبكهاينترنت متصل هستند؟
فقط یک دایره را عالمت بزنید.

ي خواهيد تا فعالیتهای
ش آموزانم 
ك بار از دان 
تي 
پ .هر چند وق 
زیر را با كامپيوتر انجامدهند؟
در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هر روز يا تقريب ًا هر روز

يك يا دو بار در هفته
يك يا دو بار در ماه
هيچوقت يا
تقريب ًا هيچوقت

الف) جست و جوي اطالعات
ب ) خواندن داستا ن يا متون
ديگر در كامپيوتر
پ ) استفاده از نر م افزارهاي
ي براي رشد
آموزش 
وتوسعه راهبردها و
مهارت های خواندن
ت ) استفادهاز كامپيوتر براي
نوشتن داستان يا
متون ديگر

الف .آيا در كالستان ،كتابخان ه يا فضایمطالع ه دارید؟
بله
خیر

بله
خیر

بله
خیر

خ12

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

)اگر پاسخ « خير» است ،به سؤال خ  13برويد(

اگر پاسخ « بله» است،
ب .تقريب ًا چند جلد کتاب در كتابخانه كالس وجود دارد؟
 0 -25جلد
 26-50جلد
 51-100جلد
بيش از  100جلد

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

پ  .تقريب ًاچندعنوانمجلهدركتابخانهكالسوجوددارد؟
هیچ
 1-2عنوان
 3-5عنوان
بیش از  5عنوان

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

ت يكباربهدانشآموزان کالس فرصت استفادهاز
ت .هرچند وق 
كتابخانهیافضایمطالعهدركالسرامیدهید؟
هر روز يا تقريب ًا هر روز
يكيا دو بار در هفته
يكيا دو بار در ماه
چ وقت
چ وقت يا تقريب ًا هي 
هي 

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

ث .آيا دانشآموزان ميتوانند از كتابخانه یا فضای مطالعه در كالس،
كتاببرایبردنبهخانهامانتبگیرند؟
بله
خیر
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فقط یک دایره را عالمت بزنید.
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تکلیف شب خواندن

خ13

ت يكبار دانشآموزانرا با خود ب ه كتابخان ه ای
هرچند وق 
خارج از کالس خود میبرید يا آ ن ها را ب ه کتابخانهای
خارج از کالس ميفرستيد؟
حداقل يك يا دو بار در هفته
يكيا دو بار در ماه
چند بار در سال
ت
چ وق 
هيچوقت يا تقريب ًا هي 

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

سؤالهای خ 14تا خ  16در مورد تكليف شب دانشآموزان
پاية چهارم اين كالس است.

خ14

ش آموزا ن ميخواهيد كهمطلبيرا
ك بار از دان 
هر چند وقتي 
ف شب ،بخوانند؟
(برای هر درس) ب ه عنوا ن بخشياز تكلي 
منتكليف خانه برای
خواند ن نميدهم

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

(اگر این گزینه را انتخاب نمودید ،به سؤال خ  17بروید)

خ15

كمتر از يك بار در هفت ه
 1يا  2بار در هفته
3يا  4بار در هفته
هر روز

به طور معمول ،هر بار كهمطلبيخواندنيرا (در هر درس) به
ي كنيد ،انتظار
نم 
ش آموزا ن تعيي 
عنوا ن تكليف شببرايدان 
ي را برايخواندنآ ن صرفكنند؟
داريد چ ه مدتزمان 

خ16

 15دقيقهيا كمتر
 16-30دقيقه
 31-60دقيق ه
بيشاز  60دقيق ه

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

ت های زیر را در ارتباط
هر چند وقت یک بار ،هر یک از فعالی 
ی دهید؟
با تکالیف شب خواندن انجام م 
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
همیشهیاتقریب ًاهمیشه

الف) تصحی��ح تکالی��ف و ارائه
بازخورد به دانشآموزان
ب ) بح��ث و گفت و گو دربارة
تکلیف در کالس
پ ) نظ��ارت بر کامل ب��ودن یا
نبودنتکالیف

13
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بعضیاوقات
هیچوقت یا
چوقت
تقریب ًاهی 

ارزیابی خواندن

مشکالت خواندن
سؤا ل های خ  17و خ  18در مورد چگونگی برخورد شما با
مشکالت خواندن دانشآموزان پایه چهارم این کالس است.

خ17

به منظور نظارت برپيشرفتدانشآموزاندر خواندن ،تا چه
ی کنید؟
حدبر هر یکاز مناب ع زير تأكيد م 
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
تأكيدبسيارميكنم

ل
آيا ب��رايکار کردن با دانشآموزانيك ه درخواند ن مش��ك 
ي داريد؟
دارند ،بهامكاناتزير دسترس 
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
همیشه

گاهی

الف) يك متخصص(مانند
متخصصخواندن،
متخصص گفتار درماني)

الف) ارزیابی کارهای مستمر
دانشآموزان

ي كنم
تا حدودي تأكيد م 
تأكيدكم
يا اص ً
ي كنم
ال تأكيد نم 

ي (مانند
ب ) آزمو ن هاي كالس 
ي معلمـ ساخت ه
آزمون ها 
ي موجود در
يا آزم��و ن ها 
ب درسی)
كتا 

هرگز

ب ) يك دستيار معلم

خ18

خ19

پ ) آزم��ون ه��اي پيش��رفت
تحصيل��ي منطق��هاي ي��ا
كشوري

پ ) يك بزرگس��ال يا يکی از
والدین ک��ه داوطلب این
کار باشد

اگر دانشآموزيدر خواند ن عقب بیفتد ،معمو ً
ال چه كار
ميكنيد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

الف) از دانشآموز میخواهم تا با یک
متخصص (مانند متخصص خواندن،
متخصص گفتار درمانی) کار کند

خیر

ب ) صبر میکنم تا ببینم آیا عملکرد دانشآموز
با رشد او بهبود مییابد یا خیر
پ ) وقتبيشتري برايتدريسخواندنبه
ي ده م
ن دانشآموز اختصاصم 
اي 
ي خواهم تا به او
ت ) از والدين دانشآموز م 
در ارتباط با خواندن كمك كنند
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تحصیالت شما برای تدریس خواندن

خ20

ي آموزشيرسمي تان،
بهعنوا ن بخشياز تحصيالت يا دوره ها 
تا چهاندازهدر هر یک از زمين ه هايزير مطالع ه داشت ه اید؟
در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.
اص ً
ال

درحد گذرا يا
آشناييباموضوع
در حد زياد و تأكيد

خ21

ي
الف) زبانفارس 
ب )تدريسو یا تعلیم خواند ن
ي آموزشی
پ ) روانشناس 
ي خواندن
شجبران 
ت ) آموز 
ث ) نظریههای خواندن
ي
ج ) آموزشکودکان استثناي 
چ ) يادگيري زبان دوم
ح ) روش ه��ای ارزیاب��ی در
خواندن

ش
در دو سالگذشته ،مجموع ًا چند ساعتب ه صورتآموز 
ي آموزشييا سمينارهاييكهمستقيم ًا
ن خدمت ،در دورهها 
ضم 
با موضو ع خواندنياآموزش خواندن ،ارتباطداشتهاند (مانند
ت كردهايد؟
ي تدريس) ،شرك 
نظري ة خواند ن يا روشها 
هيچ
كمتر از  6ساعت
ت
 6-15ساع 
ت
 16-35ساع 
بيش از  35ساعت
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فقط یک دایره را عالمت بزنید.
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خ22

هر چند وقت یک بار به منظور رشد حرف ه ای خود ،کتابهای
کودکان را مطالعه میکنید؟
حداقل يك بار در هفته
يك يا دو بار در ماه
يك يا دو بار در سال
هيچ وقت يا تقريب ًا هيچ وقت

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

تدریس رياضي به دانش آموزان
كالس پرلز و يا تيمز
سؤالهاي ر 1تا ر  3در مورد تدریس ریاضی به دانشآموزان
پايه چهارم كالس پرلز و يا تيمز است.

ر1

در تدريس رياضي به دانشآموزان اين كالس ،معمو ً
ال هر چند
ي خواهيد تا كارهاي زير را
ش آموزان م 
وقت يك بار از دان 
انجام دهند؟
در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.
در تمام درسها يا تقريب ًا در تمام درسها
تقريب ًا در نيمي از درسها

در يك هفته ،براي تدريس رياضي به دانش آموزان پایه
ی کنید؟
چهارم چه قدر زمان صرف م 
__________ ساعت و ___________ دقيقه در هفته
بر حسب تعداد ساعات و دقایق بنویسید.

ر2

ر3

در تدريس رياضي به اين كالس ،در مورد هر یک از موارد
ی کنید؟
زیر ،تا چه اندازه احساس راحتی و اطمینان م 
در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.
خ گويي به سؤاالت
الف) پاس 
ش آموزان دربارة
دان 
رياضيات
ب ) ارائه و نمایش راهبردهاي
متنوع حل مسئله به
دانشآموزان
پ ) تعیین تكاليف ریاضی
ش آموزان
سخت تر برای دان 
توانمند
ت ) تغییر نحوه تدریسم برای
درگیر کردن و جذب
عالقه دانشآموزان

خيليمطمئنم
تاحدودیمطمئنم

مطمئن نیستم

الف) گوش دادن به توضيحات
من در مورد چگونگي
حل مسائل

در بعضي از درسها
هيچوقت

ش ها
ب ) حفظ كردن قواعد ،رو 
و مفاهیم پایه و مبنا
پ ) كار كردن روي مس��ئل ه ها
(به طور انفرادی یا گروهی)
با راهنمایی من
ت ) كار كردن روي مسئله ها با
هم در کل کالس با راهنمایی
مستقیممن
ث ) كار كردن روي مس��ئلهها
(به طور انفرادی یا گروهی)
هنگام��ی که من مش��غول
کارهای دیگر هستم
خ هایشان
ج ) توضیح دادن پاس 
چ ) برقراري ارتباط بين آنچه
در ریاضیات یاد میگیرند با
زندگی روزمرة خودشان
ح ) ش��رکت در آزم��ون و ی��ا
امتحانات کوتاه کتبی

ث ) كمك به دانشآموزان
براي درك ارزش
يادگيري رياضي
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منابع برای تدریس
ریاضی
سؤا ل هاي ر 4تا ر 6دربارة منابع مورد استفاده برای تدریس
ریاضی به دانشآموزان پايه چهارم ابتدایی كالس پرلز و يا
تيمز است.

ر4

ر6

الف .آيا برای اس��تفادة دانشآموزان اين كالس در تدریس
رياضي ،كامپيوتر وجود دارد؟
بله
خیر

هنگام تدریس رياضي به اين كالس ،از هر یک از منابع زیر
چگونه استفاده ميكنيد؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
مبنایآموزش

آموزشتکمیلی
استفادهنميشود

ي
ب درس 
الف) كتا 

)اگر پاسخ «خیر» است ،بهسؤال ر 7برويد(

اگر پاسخ «بله» است،
ب .آيا هیچ یک از كامپيوترها به شبكه اينترنت متصل هستند؟
بله
خیر

ب ) کت��اب ه��ای تمرین يا
برگههای کار

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هر روز يا تقريب ًا هر روز

ت ) نرمافزاره��اي كامپيوتري
براي تدریس رياضي

يك يا دوبار در هفته
يك يا دوبار در ماه

ش آموزان اجازة استفاده
آيا در ساعات تدريس رياضي ،دان 
از ماشين حساب را دارند؟
بله ،استفاده بدون محدودیت

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

بله ،استفاده با محدوديت
خير ،استفاده از ماشين حساب
مجاز نیست

17

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

ش آموزان ميخواهيد تا در طول
پ .هر چند وقت يك بار از دان 
ت هاي زير را با كامپيوتر انجام دهند؟
تدریس ریاضی فعالي 

پ ) اشیاء ومواد آموزشی عینی
و ی��ا ملموس ك��ه كمك
ش آموزان
ميكنند ت��ا دان 
كميتها يا مراحل کار را
درک کنند

ر5

فقط یک دایره را عالمت بزنید.
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الف) بررس��ی و کاوش اصول و
مفاهیمریاضی
ت ها و
ب ) تمرین روی مه��ار 
روی ه ها
پ ) جس��ت و جوی ایده ها و
اطالعات

هيچوقت يا
چوقت
تقريب ًاهي 

موضوعات رياضي که تدریس شده

ر7

سؤالهاي ر  7و ر  8در مورد موضوعات تدریس شده و محتوي پوشش داده شده در تدريس رياضي به دانشآموزان پايه چهارم
در كالس پرلز و يا تيمز است.
فهرست زير شامل مباحث عمدهاي است كه در آزمون رياضي تيمز مورد بررسي قرار گرفتهاند .بهترين توصيف را براي زماني كه
به دانشآموزان کالس تیمز مباحث زير آموزش داده شده است ،انتخاب كنيد .چنانچه این موضوع در برنامه درسی قبل از پایه چهارم
قرار دارد ،لطف ًا گزینه «بیشتر آن در پای ه های قبلی درس داده شده » را انتخاب کنید .چنانچه نيمي از يك مبحث در اين سال تدريس
شده ،اما هنوز تمام نشده است ،لطف ًا گزينه «بیشتر آن امسال درس داده شده» را انتخاب كنيد .چنانچه موضوعي در برنامه درسي وجود
ندارد ،لطف ًا گزينه «هنوز درس داده نشده يا فقط معرفي شده» را انتخاب كنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بیشتر آن در پایههای قبلی درس داده شده

بیشتر آن امسال درس داده شده
هنوز درس داده نشده
يا فقط معرفی شده

الف .اعداد
الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج )
چ )
ح )

مفهوم اعداد حسابي ،شامل ارزش مكاني و مرتب كردن
جمع ،تفريق ،ضرب و يا تقسيم اعداد حسابي
مفاهیم كسر (كسر به عنوان جزئی از يك کل يا يك گردایه ،يا به عنوان مكاني روي محور اعداد،
مقايسه کردن و مرتب كردن كسرها)
جمع و تفريق با كسرها
مفهوم اعشاریها ،شامل ارزش مكاني و مرتب كردن
جمع و تفريق با اعشاریها
ت های عددي)
عبارتهای عددي (پیدا کردن عدد مجهول ،مدل سازي وضعیتهای ساده با عبار 
الگوهاي عددي (ادامه الگوهاي عددی و پیدا کردن جمله مجهول)

ب .اشكال هندسي و اندازهگيري

الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج )
چ )

خط :اندازهگيري ،تخمين طول ،خطوط موازي با هم و عمود بر هم
مقايسه کردن و رسم زاوي ه ها
استفاده از دستگاه های مختصات غيررسمي براي پيدا كردن مکان نقاط در يك صفحه (برای مثال
در یک مربع که به  4مربع تقسیم شده است)
خواص و ویژگیهای اساسی اشكال هندسي متداول
انعكاس و دوران
رابطه بين اشكال دو بعدي و سه بعدي
پیدا کردن و تخمین زدن مساحت ،محيط و حجم

پ .نمايش دادهها

الف) خواندن داده ها از روی جدول ،نمودار تصويري ،نمودارمیل ه ای یا نمودار دایرها ی
ش های دادهها
ب ) نتيجهگيري کردن از نماي 
پ ) نمايش دادن دادهها با استفاده از جدول ،نمودار تصويري و نمودار میل ه ای
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پوشش محتواي رياضي

ر8

تکلیف شب رياضي

تا پايان سال تحصيلي جاري ،تقريب ًا چند درصد از زمان
تدريس ریاضی را صرف هر يك از حوزه های محتوایی
ی دهید؟
ریاضی در این کالس اختصاص م 
درصد مربوط به هر مورد را بنويسيد.
الف) ) اعداد (شامل محاسبات با اعداد
حسابي ،كسرها ،اعشاریها
و مفاهیم پای��ه برای جبر مانند
الگوهاي عددي)

%

ب ) اش��كال هندس��ي و اندازهها
(ش��امل اش��كال هندسی دو
بعدي و س��ه بع��دي ،طول،
مساحت و حجم)

%

پ ) نمايش داده ها (شامل خواندن،
تشکیل و تفسیر جدو ل ها
و نمودارها)

%

ت ) ساير موارد

%
جمع= 100 %

سوال ر  9در مورد تكليف شب رياضي دانشآموزان پايه
چهارم كالس پرلز و يا تيمز است.

ر9

الف .معمو ً
ال هر چند وق��ت یک بار از دانشآموزان این کالس
میخواهید تا تکلیف شب ریاضی انجام دهند.
ف شب رياضي
منتكلي 
نميدهم

فقط یک دایره را عالمت بزنید

ه سؤال ر 10برويد(
)اگر اين گزينه را انتخاب نموديد ،ب 

كمتر از يكبار در هفته
1يا  2بار در هفته
 3يا  4بار در هفته
هر روز
ب .در صورت تعیین تكليف شب رياضي به دانشآموزان اين
كالس ،معمو ً
ال چند دقيقه برای انجام آن در نظر ميگيريد؟
ش آموز متوسط اين
(مدت زماني را در نظر بگيريد كه يك دان 
كالس براي انجام تكليف به آن نياز دارد).
 15دقيقه يا كمتر
 16-30دقيقه
 31-60دقيقه
بيش از  60دقيقه

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

پ .هر چند وقت يك بار ،هر یک از فعاليتهاي زير را در ارتباط
ي دهيد؟
با تكاليف شب رياضي انجام م 
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

الف) تصحيح تكاليف و ارائه
باز خورد به دانشآموزان

ت و گو دربارة
ب ) بح��ث و گف 
تكليف در كالس
پ ) نظ��ارت بر کامل ب��ودن یا
نبودنتكاليف

19
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هميشهياتقريب ًاهميشه
بعضي اوقات
هيچ وقت يا
تقريب ًاهيچوقت

آمادگی برای تدریس
ریاضی

ارزيابي رياضي
سؤال ر 10در ارتباط با ارزيابي رياضي دانش آموزان
پايه چهارم كالس پرلز و يا تيمز است.

ر10

ر11

در دو سال گذشته ،در کدام یک از دوره های رشد و توسعة
حرف ه ای زیر شرکت کردهاید؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

به منظور نظارت بر پيشرفت دانشآموزان در رياضي ،تا چه
حد بر هر یک از منابع زير تأكيد میکنید ؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

الف) ارزش��یابی كارهای مستمر
دانشآموزان
ب ) آزمون هاي كالسي (مانند
آزمو ن هاي معلم -ساخته
يا آزم��ونهاي موجود در
كتاب درسي)

يكنم
تأكيدبسيارم 
تا حدودي تأكيد ميكنم
تأكيد كم ميكنم
یاتاكيد نمیكنم

بله

الف)
ب )
پ )
ت )
ث )
ج )

خیر

محتوای موضوعی ریاضی
آموزش و یا تعلیم ریاضی
برنامه درسی ریاضی
تلفیق فنآوری اطالعات با
ریاضی
ارزیابی ریاضی
رسیدگی به نیازهای فردی
دانشآموزان

پ ) آزم��ون ه��اي پيش��رفت
تحصيل��ي منطق��هاي ي��ا
كشوري
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ر12

ی کنید تا چه حد آمادگي داريد؟
براي تدريس هر يك از موضوعات رياضي زير فکر م 
اگر موضوعی در برنامه درسی پایه چهارم نیست یا شما مسئولیت تدریس آن را به عهده ندارید ،گزینة «مصداق ندارد» را عالمت بزنید.
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
مصداقندارد
آمادگي کامل دارم
تا حدودی آمادگی دارم
آمادگي
كافيندارم

الف .اعداد
الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج )
چ )
ح )

مفهوم اعداد حسابي ،شامل ارزش مكاني و مرتب كردن
جمع ،تفريق ،ضرب و يا تقسيم اعداد حسابي
مفاهیم كسر (كسر به عنوان جزئی از يك کل يا يك گردایه ،يا به عنوان مكاني روي محور اعداد،
مقايسه کردن و مرتب كردن كسرها)
جمع و تفريق با كسرها
مفهوم اعشاریها ،شامل ارزش مكاني و مرتب كردن
جمع و تفريق با اعشاریها
ت های ساده با عبارتهای عددي)
عبارتهای عددي (پیدا کردن عدد مجهول ،مدل سازي وضعی 
الگوهاي عددي (ادامة الگوهاي عددی و پیدا کردن جمله مجهول)

ب .اشكال هندسي و اندازهگيري

الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج )
چ )

خط :اندازه گيري ،تخمين طول ،خطوط موازي با هم و عمود بر هم
مقايسه کردن و رسم زاوي ه ها
استفاده از دستگاه های مختصات غيررسمي براي پيدا كردن مکان نقاط در يك صفحه (برای مثال
در یک مربع که به  4مربع تقسیم شده است)
خواص و ویژگیهای اساسی اشكال هندسي متداول
انعكاس و دوران
رابطه بين اشكال دو بعدي و سه بعدي
پیدا کردن و تخمین زدن مساحت ،محيط و حجم

پ .نمايش دادهها

الف) خواندن داده ها از روی جدول ،نمودار تصويري ،نمودارمیل ه ای یا نمودار دایرها ی
ش های دادهها
ب ) نتيجهگيري کردن از نماي 
پ ) نمايش دادن دادهها با استفاده از جدول ،نمودار تصويري و نمودار میل ه ای
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تدريس علوم به دانشآموزان
كالس پرلز و يا تيمز
سؤال های ع 1تا ع 3در مورد تدریس علوم به
دانشآموزان پايه چهارم كالس پرلز و يا تيمز است.

ع2

در تدريس علوم به اين كالس ،در مورد هر یک از موارد زیر
تا چه اندازه احساس راحتی و اطمینان میکنید؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

ع1

خيليمطمئنهستم

الف .آيا علوم به عنوان يك درس مستقل (نه تلفيق شده با دروس
ي شود؟
دیگر) به دانشآموزان اين كالس تدريس م 
بله
خیر

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

ب  .لطف ًا زمان را که روی موضوعات علوم با دانش آموزان اين
كالس صرف ميكنيد تخمین بزنید.
___________ ساعت و ___________ دقيقه در هفته
بر حسب تعداد ساعات و دقایق بنویسید.

الف) پاس��خگويي به سؤاالت
دان��شآم��وزان در مورد
علوم

كميمطمئنهستم
مطمئن نيستم

ب ) توصیف اصول و مفاهیم
علوم از طریق انجام
ش های علوم
آزمای 
پ ) تعیینتکالیفسختتر
برای دانش آموزان توانمند
ت ) تغییر نحوه تدریسم برای
درگی��ر ک��ردن و جذب
عالقة دانش آموزان
ث ) كمك به دانشآموزان
براي درك ارزش
يادگيري علوم
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منابع برای تدریس علوم

ع3

ش آموزان اين كالس ،معمو ً
ال هر چند
در تدريس علوم به دان 
ي خواهيد تا كارهاي زير را
ش آموزان م 
وقت يك بار از دان 
انجام دهند؟

سؤال هاي ع 4و ع 5دربارة منابع مورد استفاده برای
تدریس علوم به دانش آموزان پایه چهارم ،کالس پرلز
و یا تیمز است.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
در تمام درسها و يا تقريب ًا در همه آن ها
تقريب ًا در نيمي از درسها

س ها
در بعضي از در 

الف) مش��اهده پدي��ده هاي
طبيعي مانند هوا يا رشد
گياهان و توصيف آن چه
مشاهده کرده اند
ب ) نگاه كردن به من هنگام
نشان دادن يك آزمايش
یا تحقیق

هيچوقت

پ ) طراحي ي��ا برنام ه ريزي
برايانجاميكآزمايشات
ياتحقيقات
ت ) هدای��ت و انج��ام یک
آزمايشات يا تحقيقات
ب هاي درسي
ث ) مطالعه كتا 
يا ساير منابع آموزشی
ج ) حف��ظ کردن اص��ول و
مفاهیم پایه و اساسی
چ ) توضیح دادن در مورد آن
چه مطالعه میکنند
ح ) برق��راري ارتباط بين
آنچ��ه در عل��وم یاد
ی گیرند ب��ا زندگی
م
روزمرة خودشان

خ ) انج��ام کار تحقیقات��ی
خارج از کالس
د)
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شرکت در آزمون کتبی یا
امتحانات کوتاه
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ع4

هنگام تدریس علوم به اين كالس ،از هر یک از منابع زیر
چگونه استفاده ميكنيد؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
مبنایآموزشی

آموزشتکمیلی

یشود
استفادهنم 

ب درسي
الف) كتا 
ب ) کتاب ه��ای تمرین يا
برگ ه های کار

پ ) مواد آموزشی و تجهیزات
مرتبط با علوم
ت ) نرمافزارهاي كامپيوتري
براي تدریس علوم
ب های مرجع (مانند
ث ) کتا 
دائرﮤالمعارف ،واژهنامه)

ع5

الف .آيا برای استفاده دانشآموزان اين كالس در تدریس علوم،
كامپيوتر وجود دارد؟
بله
خیر

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

)اگر پاسخ «خیر» است ،بهسؤال ع 6برويد(

اگر پاسخ «بله» است،
ب .آيا هیچ یک از كامپيوترها به شبكه اينترنت متصل هستند؟
بله
خیر

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

پ .هر چند وقت يك بار در طول تدریس علوم از دانشآموزان
ت هاي زير را با كامپيوتر انجام دهند؟
ميخواهيد تا فعالي 

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هر روز يا تقريب ًا هر روز

يك يا دوبار در هفته
يك يا دوبار در ماه

ت ها
تمرین روی مهار 
الف) و رویه ها
ب ) جست و جوی ایده ها
و اطالعات
پ ) انج��ام روی��ه ه��ا یا
آزمایشهایعلمی

هيچوقت يا
چ وقت
تقريب ًا هي 

ت ) مطالع��ه و بررس��ی
پدیده های طبیعی با
استفاده از شبیه سازی
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موضوعات علوم تدریس شده

ع6

ش آموزان پايه چهارم در
سؤالهاي ع  6و ع  7در مورد موضوعات تدریس شده و محتواي پوشش داده شده در تدريس علوم به دان 
كالس پرلز و يا تيمز است.
فهرست زير شامل مباحث عمدهاي است كه در آزمون علوم تيمز مورد بررسي قرار گرفتهاند .بهترين توصيف براي زماني كه دانشآموزان
کالس تیمز مباحث زير را ياد گرفته اند ،انتخاب كنيد .چنانچه این موضوع در برنامه درسی قبل از پایه چهارم قرار دارد ،لطف ًا گزینه
«بیشتر آن در پای ه های قبلی درس داده شده» را انتخاب کنید .چنانچه نيمي از يك مبحث در اين سال تدريس شده ،اما هنوز تمام
نشده است ،لطف ًا گزينه «بیشتر آن امسال درس داده شده» را انتخاب كنيد .چنانچه موضوعي در برنامه درسي وجود ندارد ،لطف ًا گزينه
«هنوز درس داده نشده يا فقط معرفي شده» را انتخاب كنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بیشتر آن در پایههای قبلی درس داده شده

بیشتر آن امسال درس داده شده
هنوز درس داده نشده
يا فقط معرفی شده

الف .زيست شناسی
الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج )

ساختارهای اصلی بدن و كار آن ها در انسان و سایر موجودات (گياهان و جانوران)
چرخه زندگي و توليد مثل در گياهان و حیوانات
خصوصيات فيزيكي ،رفتار و بقاي موجودات زنده در محيطهاي مختلف
روابط در يك اجتماع زیستی مفروض (مانند زنجيره هاي ساده غذايي ،رابطه شكار و شكارچي)
ت هاي انسان ،آلودگي و جلوگيري از آن)
تغييرات زيست محيطي (مانند پيآمدهاي فعالي 
سالمت انسان (مانند انتقال و يا پيشگيري از بيماريهاي قابل انتقال ،عالئم سالمت و یا بیماری،
برنام ه های غذایی و ورزش)

ب .علوم فيزيكي
الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج )
چ )
ح )

ت هاي ماده (جامدات ،مايعات و گازها) و تفاوت در خواص فيزيكي آ ن ها (شكل ،حجم)،
حال 
از جمله تغییر حالت ماده در اثر گرم شدن یا سرد شدن
طبقه بندي مواد و یا اجسام بر اساس خواص فيزيكي (مانند وزن و يا جرم ،حجم و جاذبه مغناطيسي)
ط ها
ساختن و جداسازي مخلو 
تغييرات شايع در مواد (مانند پوسيده شدن ،سوختن ،زنگ زدن و پخته شدن)
منابع يا اشكال عمومی انرژی و کاربردهای عملی آ ن ها (مانند خورشيد ،الكتريسيته ،آب و باد)
نور (چشم نور ،رفتار نور)
مدارهاي الكتريكي و خواص آهن رباها
نيروهايي كه موجب حركت اجسام ميشوند ( مانند جاذبه زمين ،هل دادن و يا كشيدن)

پ .زمين شناسي
الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ث)
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آبهاي روي زمين (مكان ،انواع و حركت آ ن ها) و هوا (تركيب ،دليل وجود آن و كاربردهای آن)
ي هاي عمومي مناظر طبيعي زمین (مانند كوه ها ،دشتها ،رودخان ه ها و صحراها) و ارتباط آ ن ها با
ويژگ 
بهره گيري توسط انسان (مانند كشاورزي ،آبياري و بهسازي زمين )
شرايط آب و هوایی به صورت روزانه يا در طول فصول
فسيلهاي جانوران و گياهان (قدمت ،مکان و شكلگيري)
منظومه شمسي (سياره ها ،خورشيد وماه)
پیدایش روز ،شب و سايه در اثر چرخش زمين و ارتباط آن با خورشيد
پرسشنــامة معلم _ پایه چهارم ابتدایی

پوشش محتواي علوم

ع7

تكليف شب علوم

تا پايان سال تحصيلي جاري ،تقريب ًا چند درصد از زمان
تدريس علوم را صرف هر یک از حوزههای محتوایی علوم
در این کالس خواهید کرد؟
درصد مربوط به هر مورد را بنويسيد.
الف) زيست شناسی (شامل مباحث
مربوط به محيط زيست)

%

ب ) علوم فيزيكي (شامل مباحث
فيزيك و شيمي)

%

پ ) زمين شناس��ي (شامل زمين و
منظومهشمسي)

%

ت ) ساير موارد

%
جمع= 100 %

ش آموزان پايه چهارم
سؤال ع 8در مورد تكليف شب علوم دان 
كالس پرلز و يا تيمز است.

ع8

الف .معمو ً
ال هر چند وقت يك بار از دانشآموزان اين كالس
ی خواهید تا تكليف شب علوم انجام دهند؟
م
ف شب علوم
منتكلي 
نميدهم

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

ه سؤال ع 9برويد(
)اگر اين گزينه را انتخاب نموديد ،ب 

كمتر از يكبار در هفته
1يا  2بار در هفته
 3يا  4بار در هفته
هر روز
ب .در صورت تعیین تكليف شب علوم به دانش آموزان اين
كالس ،معمو ً
ال چند دقيقه برای انجام آن در نظر ميگيريد؟
ش آموز متوسط اين
(مدت زماني را در نظر بگيريد كه يك دان 
كالس براي انجام تكليف به آن نياز دارد).
 15دقيقه يا كمتر
 16-30دقيقه
 31-60دقيقه
بيش از  60دقيقه

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

پ .هر چند وقت يك بار ،هر یک از فعاليتهاي زير را در ارتباط
ي دهيد؟
با تكاليف شب علوم انجام م 
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

الف) تصحيح تكاليف و ارائه
بازخورد به دانشآموزان

هميشهياتقريب ًاهميشه
بعضي اوقات
هيچ وقت يا
تقريب ًاهيچوقت

ت و گو دربارة
ب ) بح��ث و گف 
تكليف در كالس
پ ) نظ��ارت بر کامل ب��ودن یا
نبودنتكاليف
پرسشنــامة معلم _ پایه چهارم ابتدایی
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آمادگی برای تدریس علوم

ارزیابی علوم
سؤال ع  9در ارتباط با ارزيابي علوم دانشآموزان
پايه چهارم كالس پرلز و يا تيمز است.

ع9

در دو سال گذشته ،در کدام یک از دوره های رشد و توسعة
حرف ه ای زیر شرکت کردهاید؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

به منظور نظارت بر پيشرفت دانشآموزان در علوم ،تا چه
حد بر هر یک از منابع زير تأكيد میکنید ؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

الف) ارزش��یابی كارهای مستمر
دانشآموزان

يكنم
تأكيدبسيارم 
تا حدودي تأكيد ميكنم
تأكيد كم ميكنم
یاتاكيد نمیكنم

ب ) آزمون هاي كالسي (مانند
آزمو ن هاي معلم -ساخته
يا آزم��ونهاي موجود در
كتاب درسي)
پ ) آزم��ون ه��اي پيش��رفت
تحصيل��ي منطق��هاي ي��ا
كشوري
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ع10
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بله

الف) محتوای موضوعی علوم
ب ) آموزش و یا تعلیم علوم
پ ) برنامه درسی علوم
ت ) تلفیق فنآوری اطالعات با علوم
ث ) ارزیابی علوم
ج ) رسیدگی به نیازهای فردی
دانشآموزان

خیر

ع11

براي تدريس هر يك از موضوعات علوم زير فکر میکنید تا چه حد آمادگي داريد؟
اگر موضوعی در برنامه درسی پایه چهارم نیست یا شما مسئولیت تدریس آن را به عهده ندارید ،گزینه «مصداق ندارد» را عالمت بزنید.
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
مصداقندارد
آمادگي کامل دارم
تا حدودی آمادگی دارم
آمادگي
كافيندارم

الف .زیست شناسی
الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج )

ساختارهای اصلی بدن و كار آن ها در انسان و سایر موجودات (گياهان و جانوران)
چرخه زندگي و توليد مثل در گياهان و حیوانات
خصوصيات فيزيكي ،رفتار و بقاي موجودات زنده در محيطهاي مختلف
روابط در يك اجتماع زیستی مفروض (مانند زنجيرههاي ساده غذايي ،رابطه شكار و شكارچي)
ت هاي انسان ،آلودگي و جلوگيري از آن)
تغييرات زيست محيطي (مانند پيآمدهاي فعالي 
سالمت انسان (مانند انتقال و يا پيشگيري از بيماريهاي قابل انتقال ،عالئم سالمت و یا بیماری،
برنامههای غذایی و ورزش)

ب .علوم فيزيكي

الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج)
چ)
ح)

ت هاي ماده (جامدات ،مايعات و گازها) و تفاوت در خواص فيزيكي آ ن ها (شكل ،حجم) ،از
حال 
جمله تغییر حالت ماده در اثر گرم شدن یا سرد شدن
طبقه بندي مواد و یا اجسام بر اساس خواص فيزيكي (مانند وزن و يا جرم ،حجم و جاذبه مغناطيسي)
ساختن و جداسازي مخلوطها
تغييرات شايع در مواد (مانند پوسيده شدن ،سوختن ،زنگ زدن و پخته شدن)
منابع يا اشكال عمومی انرژی و کاربردهای عملی آنها (مانند خورشيد ،الكتريسيته ،آب و باد)
نور (چشم نور ،رفتار نور)
مدارهاي الكتريكي و خواص آهن رباها
ي شوند ( مانند جاذبه زمين ،هل دادن و يا كشيدن)
نيروهايي كه موجب حركت اجسام م 

پ .زمين شناسي

الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج)

آب هاي روي زمين (مكان ،انواع و حركت آ ن ها) و هوا (تركيب ،دليل وجود آن و كاربردهای آن)

ويژگيهاي عمومي مناظر طبيعي زمین (مانند كوهها ،دشتها ،رودخانهها و صحراها) و ارتباط آنها
با بهره گيري توسط انسان (مانند كشاورزي ،آبياري و بهسازي زمين)
شرايط آب و هوایی به صورت روزانه يا در طول فصو ل
ل هاي جانوران و گياهان (قدمت ،مکان و شكلگيري)
فسي 
منظومه شمسي (سيارهها ،خورشيد و ماه)
پیدایش روز ،شب و سايه در اثر چرخش زمين و ارتباط آن با خورشيد
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متشكر يم

از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داده و اين پرسشنامه
را با دقت تكميل نموديد صمیمانه از شما سپاسگزاريم.
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