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پرسشنــامه دبیر علوم
مدرسة شما موافقت كرده است كه در تيمز« ، 2011مطالعه
بين المللي روند آموزش رياضی و علوم» ) TIMSS( ،ش��ركت
کند .تيمز يک مطالعة تحقيقاتي آموزشي است كه با حمایت انجمن
بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( )IEAاجرا مي شود .تيمز
با سنجش روند پيش��رفت آموزش در رياضی و علوم و با مطالعه
و تفس��ير تفاوت های موجود ميان نظام های آموزشی بيش از 60
کشور سعی می کند تا به بهبود ياددهی و يادگيری در سطح جهان
کمک کند.
مخاطب اين پرسش��نامه معلمان پايه سوم راهنمايی هستند .از
آن ها درخواس��ت می شود تا اطالعاتی در مورد سوابق تحصيلی،
ش��غلی ،امکانات کالس درس ،رويکردهای آموزش��ی و نگرش
نسبت به آموزش ارائه دهند .از آن جا که کالس شما به عنوان يکی
از کالس های مورد مطالعه کش��ور انتخاب شده است ،پاسخ های
شما در کمک به شناخت و توصيف آموزش در دورة راهنمايي در
ايران از اهميت بسيار زيادی برخوردار است.
بعضي از س��ؤال هاي اين پرسشنامه به طور خاص به «کالس
تيمز» يا «اين كالس» اش��اره مي كند .اين همان كالسي است كه
روي جلد اين پرسشنامه مشخص شده است و به عنوان يكي از كالس
هاي پروژة تيمز در مدرس��ة شما مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
لطف ًا به هنگام پاسخ دادن به سؤاالت مرتبط با کالس ،فقط به دانش

آموزانی که شما به آن ها درس می دهيد ،فکر کنيد .پاسخ دقيق شما
به هر يک از سؤاالت از اهميت بسياری برخوردار است تا اطالعات
ارائه ش��ده توسط شما بتواند وضعيت شما را تا حد امکان به دقّت
منعکسنمايد.
از آن جا كه تيمز يک مطالعة بين المللي است و همة كشورها
به پرسشنامة يكساني پاسخ مي دهند ،ممكن است شما سؤاالتي را
در آن بيابيد كه به نظرتان غيرمعمول بيايد و يا كام ً
ال با ش��ما و يا با
مدارس ايران تناسب نداشته باشد .با وجود اين ،بسيار مهم است كه
شما سعي كنيد به تمام سؤال ها پاسخ دهيد تا كار مقايسه كشورها
در اين مطالعه بتواند انجام پذيرد.
برآورد مي شود كه پاسخ دادن به اين پرسشنامه حدود  45دقيقه
وقت ش��ما را بگيرد .ما از دقّت و تالش ش��ما در اي��ن مورد و از
همكاري و مشارکت شما تشکر مي كنيم.
لطف ًا پس از تكميل پرسشنامه ،آن را در پاكتي كه ضميمه آن است
قرار داده و به مسئول جمع آوري پرسشنامه تحويل دهيد.

تیمـــــز 2011

متشكريم.

دربارة شما

1

تا پايا ن سالتحصيليجاري ،در مجموع ،چند سا ل است
س میکنید؟
كه تدري 

5

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.

2

الف) ریا ضی

ب ) ز یستشنا سی

جنسيت شما چيست؟
زن
مرد

3

خیر

چند سال داريد؟
كمتر از  25سال

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

پ ) فیزیک

ت ) شیمی
ث ) زمین شناسی

ج ) آموزش ریاضی
چ ) آموزش علوم
ح ) آموزش -تعلیم و تربیت

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

خ ) سایر رشتهها

 25 -29سال
 30- 39سال
 40- 49سال
 50- 59سال
 60سال يا بيشتر

4

باالترين سطح آموزشرسميكهتكميلكردهايد ،چيست؟
فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
زیر دیپلم
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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3

2

دربارة مدرسه شما

6

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

7

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
خيلي باال

باال

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
متوسط

خيلي موافقم

پايين

كمي موافقم
كمي مخالفم
خيلي
مخالفم

خيلي
پايين

الف) رضايت شغلي معلمان

الف) اين مدرس��ه در محلي امن
واقع شده است
ب ) در اين مدرس��ه احس��اس
امنيتميكنم
پ ) تدابير و سياستهاي امنيتي
و اج��رای آنها در مدرس��ه
مناسب است

ب ) درك معلمان از اهداف برنامه
درسي مدرسه
پ ) ميزان موفقيت معلمان در
پیادهسازی برنامه درسي
مدرسه
ت ) انتظارات معلمان از پيشرفت
تحصيليدانشآموزان

ت ) دانشآموزان با نظم و ترتیب
رفتارمیکنند

ث ) حمايت والدین از پيشرفت
تحصيليدانشآموزان
ج ) مشاركت والدين در
فعاليتهايمدرسه
چ ) احساسمسئوليت
دانشآموزان در قبال
اموال مدرسه
ح ) تمایل دانشآموزان
برای اینکه در مدرسه
موفق باشند

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.

ث ) دانشآم��وزان ب��ا احت��رام با
معلمانشانرفتارمیکنند

8

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

مشکل جزیی است
ً
مشكلنسبتاجدیاست

الف) س��اختمان مدرس��ه نياز به
تعميرات اساسي دارد
ب ) تعداد دانشآموزان در کالس
ش از حد متعارف است
بی 
پ ) ساعات تدريس معلمان زياد
است
ت ) معلمان فضاي کاری كافي
ندارند (برای مثال براي
آمادهسازی ،همكاري و يا
مالقات با دانشآموزان)

3
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ث ) معلمان مواد و منابع آموزشی
و مواد اولیه كافي و مناس��ب
ندارند

مشكل
جدي است

دربارة معلم بودن

9

الف .آیا در تدریس خود از کامپیوتردر موارد زیر استفاده میکنید؟

10

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 بزنيد.
بله

 2یا  3بار در ماه

خیر

الف) برای آماده سازی
ب ) برای امور اجرایی
پ ) برای تدریس تان در کالس

 1-3بار در هفته

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

اگر پاسخ به « تدریس در کالس» بله است،

ب .با هر یک از جمالت زیر در ارتباط با استفاده
ازکامپیوتر در تدریستان در کالس چهقدر 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

هیچوقت یا تقریب ًا هیچوقت

خيلي
مخالفم

هر روز یا تقریب ًا
هر روز

ب ) هم��كاري در طراح��ی یا
برنامهريزي و آماده سازی
مواد آموزشي
پ ) در میان گذاشتن آنچه از
تجاربتدریسمیادگرفتهام
با دیگران
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 مش��كل
فن��ي روبهرو میش��وم ،به
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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5

4

دربارة تـدریس بــه
کـالس تیمـز و یا کالسی با دانش آموزان تیمز

11

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

12

تعداد دانشآموزاناينكالسچند نفر است؟
_____________ دانشآموز

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
خيلي موافقم
كمي موافقم

كمي مخالفم
خيلي
مخالفم

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

بهعددبنويسيد.

13
چهتعدادياز دانشآموزانپایه سومراهنمایی در فهم
ل هستند؟
ي دچار مشك 
زبانفارسي گفتار 
س
_____________ دانشآموز دراينكال 

بهعددبنويسيد.

14

هر چند وقت يكبار در تدریس به این كالس ،كارهاي
زير را انجام ميدهيد؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
در تمام درسها يا تقريب ًا در همه آنها

تقريب ًا در نيمي از درسها
در بعضي از درسها

الف) بی��ان خالص��ه آنچ��ه که
دانشآم��وزان باید از درس
يادمیگرفتند
ب ) مرتبط کردن درس با زندگي
روزمرة دانشآموزان
پ ) اس��تفاده از س��ؤال کردن
به منظور بیرون کش��یدن
داليل و توضيحات

ت ) تشويق همه دانشآموزان
برای بهبود بخشیدن به
عملكردشان
ث ) تشویق و تمجيد از
دانشآموزان به دلیل تالش
خوبشان
ج ) آوردن مواد و منابع آموزشی
جالب به كالس

5
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هيچوقت

15

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.
مصداق ندارد
اص ً
ال

ب ) دانشآموزاني كه از حداقل
تغذیه مناسب برخوردار
نیستند
پ ) دانشآموزانی که از کمبود
خواب رنج میبرند

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
حداقل يك بار در هفته

يك يا دو بار در ماه

تا حدودي

خيلي زياد

الف) دانشآموزانی که دانش یا
مهارت پيشنياز را ندارند	

16

ه��ر چند وقت يک بار ،ب��راي هر يک از دانش آموزان در اين
کالس ،کارهای زير را انجام میدهيد؟

الف) مالق��ات يا گف��ت وگوي
اختصاص��ی ب��ا والدي��ن
ه��ر يک از دان��ش آموزان
به منظ��ور مط��رح کردن
وضعيتپيشرفتتحصيلی
فرزندشان

 4-6بار در سال
 1-3بار
در سال
هیچ وقت

ب ) ارسال گزارشی از پيشرفت
يادگيري دانش آموز به خانه

ت ) دانشآموزانی که نیازهای
خاص دارند (مانند ناتوانیها و
معلولیتهایجسمانی،آسیبهای
عاطفی ،روانی یا ذهنی)
ث ) دانشآموزان شرور
ج ) دانشآموزان بیعالقه
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7

6

تدریس علوم به دانشآموزان كالس تيمز
و یا کالسی با دانشآموزان تیمز
سؤالهاي 17تا  19در مورد تدریس علوم به دانشآموزان
پايه سومراهنمایی كالس تيمز و یا کالسی با دانش آموزان
تیمز است.

17

19

در يك هفته ،براي تدريس علوم به دانشآموزان پایه
سومراهنمایی چهقدر زمان صرف میکنید؟
__________ ساعت و ___________ دقيقه در هفته

بر حسب تعداد ساعات و دقایق بنویسید.

18

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.
خيلي مطمئنم

تا حدودی مطمئنم

الف) پاسخگويي به سؤاالت
دانشآموزان دربارة علوم
ب
پ
ت
ث

7

مطمئن نیستم

) ارائه و نمایش راهبردهاي
متنوع حل مسئله به
دانشآموزان
) تعیین تكاليف علوم
سختتر برای دانشآموزان
توانمند
) تغيير نحوهي تدریسم
برای درگیر کردن و جذب
عالقة دانشآموزان
) كمك به دانشآموزان
براي درك ارزش يادگيري
علوم
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در تدريس علوم به دانشآموزان اين كالس ،معمو ً
ال هر چند
وقت يكبار از دانشآموزان ميخواهيد تا كارهاي زير را انجام
دهند؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

الف) مشاهده پدیدههای طبیعی
مانند هوا یا رشد گیاهان و
توصیف آن چه مشاهده
کردهاند
ب ) نگاه کردن به من هنگام نشان
دادن یک آزمایش یا تحقیق
پ ) طراحی یا برنامهریزی برای
انجام یک آزمایش یا تحقیق
ت ) هدایت و انجام یک آزمایش
یا تحقیق
ث ) مطالعه کتابهای درسی یا
سایر منابع آموزشی
ج ) حفظ کردن اصول و مفاهیم
پایه و اساسی
چ ) بهکارگیری قواعد و قوانین
علمی برای حل مسائل
عادی
ح ) توضی��ح دادن در مورد آن
چه مطالعه میکنند
خ ) برقراری ارتباط بین آن چه
در علوم یاد میگیرند با
زندگی روزمرة خودشان
د ) انجام کار تحقیقاتی خارج
از کالس
ذ ) شرکت در آزمون كتبي یا
امتحاناتکوتاه

در تمام درسها يا تقريب ًا در همة آنها
تقريب ًا در نيمي از درسها
در بعضي از درسها
هیچوقت

منابع برای تدریس علوم
سؤالهاي  20تا  21دربارة منابع مورد استفاده برای تدریس
علوم به دانشآموزان پايه سومراهنمایی كالس تيمز و يا
كالسي با دانشآموزان تيمز است.

20

21

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

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
		
		

خیر

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

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
مبنای آموزش

(اگر پاسخ «خیر» است ،به سؤال  22بروید)

اگر پاسخ « بله» است،

ب .آيا هیچ یک از كامپيوترها به شبكه اينترنت متصل هستند؟

آموزش تکمیلی

استفاده نميشود

درسي
	
ب
الف) كتا 

ب ) کتاب های تمرين يا
برگههای کار
پ ) مواد آموزشی و
تجهیزات مرتبط با علوم

بله
خیر

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
		
		

پ .هر چند وقت يكبار در طول تدریس علوم از دانشآموزان
ميخواهيد تا فعاليتهاي زير را با كامپيوتر انجام دهند؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

ت ) نرمافزارهاي كامپيوتري
براي تدریس علوم

هر روز يا تقريب ًا هر روز

ث ) کتابهای مرجع (مانند
دائره المعارف ،واژهنامه)
الف) تمرين روی مهارت ها و
رویه ها

يك يا دوبار در هفته
يك يا دوبار
در ماه
هيچوقت
يا تقريب ًا
هيچوقت

توجوي ايدهها و
ب ) جس�� 
اطالعات
پ ) به کارگیری روشهای
علمی یا انجام آزمایشها

ت ) مطالعه پدیده های طبیعی
با استفاده از شبیه سازی
ث ) پردازش و تجزیه و تحلیل
دادهها

پرسشنــامه دبیـــر علوم  -پايـــه سومراهنمـايی

9

8

موضوعات علوم تدريسشده
سؤالهاي 22تا  23در مورد موضوعات تدریسشده و محتواي پوشش داده شده در تدريس علوم به دانشآموزان
پايه سومراهنمایی در كالس تيمز یا کالسی که دانش آموزان تیمز دارد ،است.
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فهرست زير شامل مباحث عمدهاي است كه در آزمون علوم 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 سومراهنمایی قرار دارد ،گزینه «بیشتر آن در پایههای قبلی درس داده شد» 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

الف .زیست شناسی
الف)
ب )
پ )
ت )
ث )
ج )
چ )

دستگاهها و اعضای اصلی در بدن انسان و دیگر موجودات زنده (ساختار /عملکرد ،فرآیندهای حیاتی که موجب
پایداری شرایط بدن میشوند)
سلولها و عملکردهای آن ها ،شامل تنفس و فتوسنتز به عنوان فرآیندهای سلولی
تولید مثل (جنسی و غیرجنسی) و وراثت (انتقال صفات و خصوصیات  ،خصوصیات و صفات وراثتی در مقابل
خصوصیات و صفات کسب شده /یادگرفته شده)
نقش تنوع و سازگاری در بقا /انقراض گونهها در شرایط متغیر زیست محیطی
وابستگی متقابل موجودات زنده در یک اکوسیستم (مانند جریان انرژی ،زنجیرههای غذایی ،رقابت و شکارگری)
و تأثیرات ناشی از تغییرات فیزیکی محیط زیست بر جمعیت (مانند آب و هوا ،منابع آب)
دالیلافزایشجمعیتانساندردنیا(مانندپیشرفتهای پزشکی،بهداشتی)وتأثیراترشدجمعیتبرمحیطزیست
سالمت انسان (عوامل و دالیل بیماریهای عفونی ،راههای سرایت عفونت ،پیشگیری ،ایمنی بدن) و اهمیت
رژیم غذایی و ورزش در حفظ سالمت

ب .شیمی
الف)
ب )
پ )
ت )

9

طبقهبندی ،ترکیب مواد و ساختمان ذرات ماده (عناصر ،ترکیبها ،مخلوطها ،مولکولها ،اتمها ،پروتونها،
نوترونها و الکترونها)
محلولها (حال ل  ،مادة حل شونده ،غلظت /رقیق کردن ،تأثیر دما بر حاللیت)
خواص و کاربردهای اسیدها و بازهای رایج
تغییر شیمیایی (تبدیل واکنش کنندهها ،شواهد و عالئم تغییر شیمیایی ،بقای ماده ،واکنشهای
اکسید شدن رایج چون احتراق ،زنگ زدن ،زنگار بستن)

پرسشنــامه دبیـــر علوم  -پايـــه سومراهنمـايی

بیشتر آن امسال درس داده شده
هنوز درس داده نشده
يا فقط معرفی شده
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فهرست زير شامل مباحث عمدهاي است كه در آزمون علوم تيمز مورد بررسي قرار گرفتهاند .بهترين توصيف را براي زماني كه به
دانشآموزان کالس تیمز مباحث زير آموزش داده ش��ده اس��ت ،انتخاب كنيد .چنانچه این موضوع در برنامه درسی قبل
از پایه سومراهنمایی قرار دارد ،گزینه «بیشتر آن در پایههای 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

پ .فیزیک
الف) حالتهای فیزیکی ماده و تغییرات آن (توضیح خواص بر اساس حرکت و فاصلة بین ذرات ،تغییر
حالت فیزیکی ،انبساط بر اساس حرارت ،و تغییرات در حجم و یا فشار)
ب ) اشکال انرژی ،تبدیل انرژی ،گرما و حرارت
پ ) خواص و یا رفتار اصلی نور (بازتاب ،شکست نور ،نور و رنگ ،نمودارهای سادة پرتوهای نور) و صوت
(انتقال از طریق رسانهها ،بلندی ،زیر و بمی ،دامنه ،تواتر و سرعت نسبی نور و صوت)
ت ) مدارهای الکتریکی (مسیر جریان ،انواع مدارها شامل سری و یا موازی ،رابطه بین شدت جریان و ولتاژ)
و خواص و کاربردهای آهنرباهای دائمی و الکتریکی
ث ) نیروها و حرکت (انواع نیرو ،قوانین اصلی حرکت ،تأثیر چگالی و فشار)

ت .زمینشناسی
الف) ساختمان زمین و خصوصیات فیزیکی (پوسته ،گوشته و هستة زمین ،ترکیب و توزیع نسبی آب،
ترکیب هوا)
ب ) فرآیندها ،چرخهها و تاریخ زمین (چرخه سنگ ،چرخه آب ،الگوهای آب و هوایی ،وقایع اصلی و مهم
زمینشناسی ،تشکیل فسیلها و سوختهای فسیلی)
پ ) منابع طبیعی زمین ،کاربردهای آنها و حفاظت آنها (مانند منابع قابل تجدید یا غیرقابل تجدید ،استفاده
انسان از خشکیها و یا خاک ،منابع آب)
ت ) زمین در منظومه شمسی و کهکشان (پدیدههای زمین :شب و روز ،امواج ،تغییرات شکل ماده ،کسوف و
خسوف ،فصلها ،ویژگیهای فیزیکی زمین در مقایسه با اجرام دیگر ،خورشید به عنوان یک ستاره)

پرسشنــامه دبیـــر علوم  -پايـــه سومراهنمـايی

11

10

پوشش محتوای علوم

23

تا پایان سال تحصیلی جاری تقریب ًا چند درصد از زمان تدریس را
برای هر یک از حوزههای محتوایی علوم به دانش آموزان در این
کالساختصاصمیدهید؟
درصد مربوط به هر مورد را بنويسيد.

الف) علوم زیستی (مانند ساختار یا عملکرد،
فرآیندهای زیس��تی ،تولی��د مثل یا
وراثت ،انتخاب طبیعی ،اکوسیستمها
و سالمت انسان)

%

ب ) ش��یمی (مانند طبقهبندی ،ترکیب و
خواص مواد ،تغییرات شیمیایی)

%

پ ) فیزی��ک (حالتهای م��اده یا تغییر
آنها ،انرژی ،نور ،صوت ،الکتریسیته
و مغناطیس ،نیروها و حرکت)

%

ت ) زمینشناسی (مانند ساختار زمین،
فرآیندها و منابع ،منظومه شمسی
و کهکشان)

%

ث ) سایر موارد

%

جمع= 100%

11
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تکلیف شب علوم
سوال  24در مــورد تكليف شــب علوم دانشآموزان
پايه سومراهنمایی كالس تيمز و یا کالسی که دانشآموزان تیمز
دارد ،است.

24

الف.معمو ً
ال هر چند وقت يكب��ار از دانشآموزان اين كالس
ميخواهيد تا تكليف شب علوم انجام دهند؟
ف شب علوم نميدهم
ن تكلي 
م

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

ه سؤال  25برويد)
(اگر اين گزينه را انتخاب نموديد ،ب 

هفته
كمتر از يكبار در 	

در هر سطريك دايره را عالمت بزنيد.

الف) تصحيح تكالي��ف و ارائه
بازخورد به دانشآموزان

هميشهياتقريب ًاهميشه
بعضي اوقات
هيچوقت يا تقريب ًا
چوقت
هي 

ب ) تصحیح تکالیف توس��ط
خود دانشآموزان
پ ) بحث و گفتوگو دربارة
تكليف در كالس
ت ) نظارت بر كام��ل بودن یا
نبودنتكاليف

1يا  2بار در هفته
 3يا  4بار در هفته
هر روز

ب .در صورت تعیین تكليف شب علوم به دانشآموزان اين
كالس ،معمو ً
ال چند دقيقه برای انجام آن در نظر ميگيريد؟
(مدت زماني را در نظر بگيريد كه يك دانشآموز متوسط
اين كالس براي انجام تكليف به آن نياز دارد).
 15دقيقه يا كمتر

ك بار ،تكاليف شب علوم زیر را به دانشآموزان
پ .هر چند وقت ي 
این کالس میدهید؟

ث ) استفاده از تکالیف به عنوان
بخش��ی از نمره ی��ا امتیاز
دانشآموزان

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

 16-30دقيقه
 31-60دقيقه
 61-90دقیقه
بيش از  90دقيقه

پرسشنــامه دبیـــر علوم  -پايـــه سومراهنمـايی

13

12

ارزیابی علوم
س��ؤالهای 25تا 27در مورد ارزیابی عل��وم دانشآموزان
پایه سومراهنمایی کالس تیمز و یا کالسی که دانشآموزان تیمز
دارد ،است.

25

27

به منظور نظارت بر پيشرفت دانشآموزان در علوم ،تا چه حد
بر هر یک از منابع زير تأكيد میکنید؟
تأكيدبسيارميكنم

الف) ارزش��یابی كارهای مستمر
دانشآموزان

تاحدودي تأكيدميكنم
تأكيد كم ميكنم
یاتاكيدنمیكنم

پ ) آزمونهايپيشرفتتحصيلي
منطقهاي يا كشوري

هر چند وقت یک بار از دانشآموزان این کالس امتحان یا
تست علوم میگیرید؟
تقریب ًا یک بار در هفته
تقریب ًا هر دو هفته یک بار

الف) س��ؤال هایی که بر اساس
دانس��تن و درک اصول و
مفاهیمهستند
ب ) س��ؤالهایی که مبتنی بر
کارب��رد و ب��ه کارگیری
دانش و درک هستند
پ ) س��ؤالهایی که مبتنی بر
فرضیه سازی و طراحی
یک تحقیق علمی است
ت ) سؤالهاییکهپاسخگویی
به آنها مستلزم توضیح
دادن ی��ا توجی��ه کردن
است

ب ) آزمونهاي كالس��ي (مانند
آزمونهاي معلم -ساخته يا
آزمونهاي موجود در كتاب
درسي)

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

تقریب ًا یک بار در ماه
چند بار در سال
هیچوقت

13

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
همیشه یا تقریب ًا همیشه

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

26

هر چند وقت یکبار در امتحانهای علوم از انواع سؤالهای زیر
استفادهمیکنید؟

پرسشنــامه دبیـــر علوم  -پايـــه سومراهنمـايی

بعضی وقتها
هیچوقت یا
تقریب ًا هیچوقت

آمادگي براي تدريس
علوم

28

آیا در دو سال گذشته در دورههای رشد و توسعه حرفهای زیر
شرکت کردهاید؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

خیر

الف) محتوای علوم
ب ) آموزش یا تدریس علوم
پ ) برنامه درسی علوم
ت ) تلفیق فنآوری اطالعات با علوم
ث ) بهبود تفک��ر انتقادی ی��ا مهارتهای
پرسشگری در دانشآموزان
ج ) ارزیابی در علوم
چ ) توجه و رس��یدگی به نیازهای فردی
دانشآموزان
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15

14

29

برای تدریس هر یک از موضوعات علوم زیر فکر میکنید تا چه حد آمادگی دارید؟
اگر موضوعی در برنامه درسی پایه سومراهنمایی نیست یا شما مسئولیت تدریس آن را بر عهده ندارید ،گزینة «مصداق ندارد» را عالمت
بزنید.
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
مصداق ندارد

الف .زیستشناسی
الف)
ب )
پ )
ت )
ث )
ج )
چ )

دستگاهها و اعضای اصلی در بدن انسان و دیگر موجودات زنده
(ساختار /عملکرد ،فرآیندهای حیاتی که موجب پایداری شرایط بدن میشوند)
سلولها و عملکردهای آن ها ،شامل تنفس و فتوسنتز به عنوان فرآیندهای سلولی
تولید مثل (جنسی و غیرجنسی) و وراثت (انتقال صفات و خصوصیات،
خصوصیات و صفات وراثتی در مقابل خصوصیات و صفات کسب شده /یادگرفته شده)
نقش تنوع و سازگاری در بقا /انقراض گونهها در شرایط متغیر زیست محیطی
وابستگی متقابل موجودات زنده در یک اکوسیستم (مانند جریان انرژی،
زنجیرههای غذایی ،رقابت و شکارگری) و تأثیرات ناشی از تغییرات فیزیکی محیط زیست
بر جمعیت (مانند آب و هوا ،منابع آب)
دالیل افزایش جمعیت انسان در دنیا (مانند پیشرفت های پزشکی ،بهداشتی) و تأثیرات رشد
جمعیت بر محیط زیست
سالمت انسان (عوامل و دالیل بیماریهای عفونی ،راههای سرایت عفونت ،پیشگیری ،ایمنی بدن) و
اهمیت رژیم غذایی و ورزش در حفظ سالمت

ب .شیمی
الف)
ب )
پ )
ت )

15

طبقهبندی ،ترکیب مواد و ساختمان ذرات ماده (عناصر ،ترکیبها ،مخلوطها ،مولکولها،
اتمها ،پروتونها ،نوترونها و الکترونها)
محلولها (حال ل  ،مادة حل شونده ،غلظت /رقیق کردن ،تأثیر دما بر حاللیت)
خواص و کاربردهای اسیدها و بازهای رایج
تغییرشیمیایی(تبدیلواکنشکنندهها،شواهدوعالئمتغییرشیمیایی،بقایماده،واکنشهایاکسیدشدنرایج
چون احتراق ،زنگ زدن ،زنگار بستن)
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آمادگي کامل دارم
تا حدودی
آمادگی دارم
آمادگي كافي
ندارم

29

برای تدریس هر یک از موضوعات علوم زیر فکر میکنید تا چه حد آمادگی دارید؟
اگر موضوعی در برنامه درسی پایه سومراهنمایی نیست یا شما مسئولیت تدریس آن را بر عهده ندارید ،گزینة «مصداق ندارد» را عالمت
بزنید.
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
مصداق ندارد

پ .فیزیک
الف)
ب )
پ )
ت )
ث )

حالتهای فیزیکی ماده و تغییرات آن (توضیح خواص بر اساس حرکت و فاصلة بین ذرات ،تغییر
حالت فیزیکی ،انبساط بر اساس حرارت ،و تغییرات در حجم و یا فشار)
اشکال انرژی ،تبدیل انرژی ،گرما و حرارت
خواص و یا رفتار اصلی نور (بازتاب ،شکست نور ،نور و رنگ ،نمودارهای سادة پرتوهای نور) و صوت
(انتقال از طریق رسانهها ،بلندی ،زیر و بمی ،دامنه ،تواتر و سرعت نسبی نور و صوت)
مدارهای الکتریکی (مسیر جریان ،انواع مدارها شامل سری و یا موازی،
رابطه بین شدت جریان و ولتاژ) و خواص و کاربردهای آهنرباهای دائمی و الکتریکی
نیروها و حرکت (انواع نیرو ،قوانین اصلی حرکت ،تأثیر چگالی و فشار)

آمادگي کامل دارم
تا حدودی
آمادگی دارم
آمادگي كافي
ندارم

ت .زمینشناسی
الف)
ب )
پ )
ت )

ساختمان زمین و خصوصیات فیزیکی (پوسته ،گوشته و هستة زمین ،ترکیب و توزیع نسبی آب ،ترکیب هوا)
فرآیندها ،چرخهها و تاریخ زمین (چرخه سنگ ،چرخه آب ،الگوهای آب و هوایی ،وقایع اصلی و مهم
زمینشناسی ،تشکیل فسیلها و سوختهای فسیلی)
منابع طبیعی زمین ،کاربردهای آنها و حفاظت آنها (مانند منابع قابل تجدید یا غیر قابل تجدید ،استفاده
انسان از خشکیها و یا خاک ،منابع آب)
زمین در منظومه شمسی و کهکشان( پدیدههای زمین :شب و روز ،امواج ،تغییرات شکل ماده ،کسوف و
خسوف ،فصلها ،ویژگیهای فیزیکی زمین در مقایسه با اجرام دیگر ،خورشید به عنوان یک ستاره)
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متشكريم
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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