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 TIMSSهاي شركت كنندة در تيمز گزارش عملكرد مدارس استان, چه پيش رو داريد آن

آموزان پاية   است كه براساس نقش متغيرهاي مهم اين مطالعه در پيشرفت تحصيلي دانش۲۰۰۳
لي نتايج م”هاي  اين گزارش در ادامة گزارش. چهارم ابتدايي و سوم راهنمايي تهيه شده است

 كه قبالً توسط مركز ملي تيمز  “۲۰۰۳دادهاي آموزش رياضيات و علوم در تيمز  دادها و برون درون
گردد تا بتوان در يك مقايسه درون كشوري و بين  و پرلز پژوهشگاه تدوين شده بود ارائه مي

  .آموزان پي برد تري از كيفيت عملكرد دانش كشوري به تشخيص شفاف
نندگان و مجريان استاني تيمز براي اطالع از عملكرد مدارس ك درخواست مكرر هماهنگ

ها ما را بر آن  كارشناسان به اين داده, معلمان, استان خود در اين مطالعه و نياز شديد مديران
داشت كه براي نخستين بار نتايج اين مطالعه را در سطح استاني و به تفكيك مدارس استخراج در 

  .زان به مسائل آموزشي كشور قرار دهيم ديد عالقمندان و دلسو  معرض
هاي مختلف   در دورهPIRLSو پرلزTIMSS  مطالعات تيمز١گيري از آنجا كه چارچوب نمونه

گونه   انتشار نتايج اين, وده استـ بNational Populalartionصرفاً در سطح كشوري و به صورت 
ها را در سطح استاني   اين دادهتوان نميمطالعات فقط در سطح ملي و كشوري قابل تعميم است و 

معرف جمعيت ملي كشور است و نه ط ـز فقـگيري تيم به عبارت ديگر نمونه. ه قرار دادـورد مقايسـم
دارس هر ـعملكرد مه الزم است كه ـن نكتـرر ايـد مكـن تأكيـرايـابـبن. اي هـي و يا ناحيـجمعيت استان

ن بودن يا باال بودن عملكرد يك استان را ـوان پائيـت  و نميتـرد آن استان نيسـرف عملكـان معـاست
ري كه ـنكته ديگ. ردـها تلقي ك نشانه جايگاه آن استان در سطح كشور در مقايسه با ساير استان

د ـر در رونـگ ل مختلف و متغيرهاي مداخلهـم عوامـه به سهـا الزم است توجـادآوري آن در اينجـي
  عوامل , يـل درون آموزشگاهـه عوامـت كـوزان اسـآم شـي دانـرفت درسـپيش

                                                
 (Two-Stage Stratified Cluster Design) اي اي دو مرحله گيري خوشه گيري مطالعة تيمز براساس مدل نمونه  روش نمونه- 1

؛ صورت گرفته است (PPS: Probability Proportional to Size) ”احتمال متناسب با حجم” استفاده از روش  بااين طرح. باشد مي

هاي  وزنگيري از  با بهره, به عالوه. باشد متناسب با حجم آن در جامعه مي,  نمونهرد (Strata) ها معنا كه سهم هر يك از خوشه به اين
هاي  شود كه شاخص و وزن نهايي اطمينان حاص مي, آموز دانش, مدرسه,  شامل وزن كالس(Sampling Weights)گيري  نمونه

,  چهار خوشه شامل مدارس بزرگ۲۰۰۳ يمزهاي تعريف شده در ت خوشه. باشند  جامعه مي كلآماري به دست آمده از نمونه معرف
  .ها قابل تعميم نيست  در سطح كشور بوده و در سطح استانغير دولتيمدارس دولتي و مدارس , مدارس كوچك
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ريزي و مديريت آموزشي مدارس از  عوامل مربوط به نظام برنامه, مربوط به بافت و زمينه اجتماعي
  .جمله آنهاست

ها و ملحوظ داشتن  توانند با عنايت به اين ويژگي افزون برآن خوانندگان محترم مي
 در سايت ۲۰۰۷ تا ۹۵“يي با مطالعات تيمزآشنا”چارچوب نظري مطالعه تيمز كه در جزوة 

  .آمده است اين نتايج را مورد مطالعه قرار دهند) www.hppt:rie.irبه آدرس اينترنتي(پژوهشگاه 
 نيز برروي سايت پژوهشگاه قابل ۲۰۰۳ و ۹۹, ۹۵گفتني است كه نتايج اجمالي تيمزهاي 

و ) چهارم ابتدايي (۱ر جمعيت  د۲۰۰۳و گزارش تفصيلي تيمز . باشد دسترسي براي همگان مي
و در دو شاخة آموزش رياضيات و علوم توسط جناب آقاي دكتر عباس ) سوم راهنمايي (۲جمعيت 
توان در  نژاد و سركار خانم دكتر الهه محمداسماعيل تهيه شده است كه در صورت نياز مي رحيمي

  .اختيار عالقمندان قرار داد
تقدير و تشكر خود را از سركار خانم دكتر الهه محمد دانم مراتب  در خاتمه وظيفه خود مي

كنندگان  اند اعالم داشته و از هماهنگ اسماعيل كه در تهيه و تدوين اين گزارش زحمت فراوان كشيده
 استاد گرامي جناب آقاي دكتر كيامنش و همكار محترم ايشان سركار خانم ۹۹, ۹۵محترم تيمزهاي 

 جناب آقاي دكتر عباس رحيمي نژاد كه همة اين ۲۰۰۳تيمز كنندة  مريم خيريه و نيز هماهنگ
اعالم نموده و اميد است , هاي ارزنده آنها بوده است ها و نتايج مرهون تجربيات و تالش فعاليت

اي در بهبود عملكرد نظام آموزشي كشور داشته  كاربست نتايج اين مطالعات نقش تعيين كننده
 .باشند

 

  مي عبدالعظيم كري             
  هماهنگ كننده ملي پرلز و تيمز

  ۸۵   تابستان       
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  مقدمه
 
 

آموزش وپرورش در جوامع امروزي باعملكردهاي متنوع و متعدد، مسووليت بزرگي براي 
ه عنوان بهترين فرصت براي شكوفايي تحقق اهداف فردي و اجتماعي بر عهده گرفته است و ب

بدين لحاظ پيشرفت تحصيلي دانش آموزان . استعدادهاي انساني مطرح و مورد توجه قرار دارد
. اندركاران تعليم و تربيت بوده است و عوامل مؤثر بر آن هميشه مدنظر محققين و دست

ئل مهم تعليم و پيشرفت تحصيلي حكايت ار تحقق يادگيري داردكه يكي ازاساسي ترين مسا
قصد نهايي تمامي دستگاههاي . تربيت است و بدون آن آموزش و پرورش بي معنا  خواهد بود

و موثرامر  هاي منظم آموزشي فراهم نمودن شرايط مساعدي است كه با پيروي از برنامه
  و توجه به تمامي عوامل مي تواند باعث به ثمر رسيدن كوشش ها  شود و يادگيري انجام پذيرد

هرگونه اشكالي در درون داده ها و فرايند مي تواند منجر به برون دادهايي شود كه مطلوب نظام 
بدين لحاظ هر برنامه اي بايد با ارائه نتايج، بتواند فيدبك  الزم را به افراد . آموزشي نباشد

  .مسوول و دخيل در امر تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان ارائه نمايد
 به عنوان يكي از اعضا انجمن بين المللي ارزشيابي ات آموزش و پرورشمطالع پژوهشگاه

كه مطالعات تطبيقي وسيعي را در سطح جهاني در زمينة مسائل ) IEA(پيشرفت تحصيلي 
آموزشي از جمله علوم، رياضيات و سواد خواندن انجام مي دهد، تا كنون در سه مطالعه تيمز 

TIMSS) رلزــه پــو نيز مطالع) ۲۰۰۳و۹۵،۹۹وم در سالهايــ علن المللي رياضي وــمطالعة بي 

 ) PIRLS (۲۰۰۱شركت نموده است .  
 سومين مطالعه ارزيابي بين المللي رياضيات و علوم بود كه با هدف بررسي ۲۰۰۳تيمز 

عملكرد دانش آموزان و مقايسه عملكرد آنها، بررسي روند تغييرات ايجاد شده منابع آموزشي 
ن و امكانات آموزشي موجود در مدارس، پيشرفت تحصيلي كشورهاي اطراف در دسترس دبيرا

دنيا اجرا  شده است و اطالعاتي غني در مورد موقعيت هاي آموزشي يادگيري رياضيات و 
  .علوم جمع آوري نموده است

يكي از درخواستها و نيازهاي به حق مديران مدارس و مجريان آزمون تيمز در استانها، 
ح و سريع به نتايج آزمونهايي بوده است كه در مدارس مورد مطالعه به اجرا دست يابي صري

در آمده است و هدف از تهيه اين گزارش پاسخ به نيازها و درخواستهاي مديران جهت 
  . بررسيهاي مورد نظر مي شود



 
 
 

  

9 
 

 

 جامعه آماري ايران را دانش آموزان پايه هاي چهارم و هشتم تشكيل مي دادند كه از 
 دانش آموز ۴۳۵۲ مدرسه راهنمايي انتخاب شدند كه شامل ١٨١ مدرسه ابتدايي و ١٧٦ها ميان آن

  .  مي باشد دانش آموز دختر و پسر پايه هشتم۴۹۴۲دختر وپسر پايه چهارم و
 سوال براي پايه ۳۸۳و ) رياضيات وعلوم( سوال براي پايه چهارم ۳۱۳، ۲۰۰۳در طرح تيمز

 در نظر گرفته خساي، كوته پاسخ و گسترده پا ر گزينهبه صورت چها) رياضي و علوم( هشتم 
زمان ارزيابي براي هر دانش آموز .  نده بود  دفترچه دانش آموز توزيع  شد۱۲ كه در شده بود 

  . دقيقه بود۹۰ دقيقه و در پايه هشتم ۷۲در پايه چهارم
. گرفتشناختي شكل  و در دو بعد محتوايي۲۰۰۳چارچوب ارزيابي رياضيات و  علوم تيمز

گيري، هندسه و داده ها  اندازه). جبر(پنج بعد محتوايي رياضيات شامل اعداد، رابطه ها و الگوها، 
هاي  برد مقايسه و حل مساله به شيوهرها، كا ها و شيوه و بعد شناختي شامل دانستن واقعيت

ن شناسي شيمي، زمي علوم زيستي، فيزيك،:  شامل علوم، ابعاد محتوايي.متداول و استدالل است
و علوم محيطي و ابعاد شناختي شامل دانستن واقعيتها و شيوه ها، درك مفاهيم و استدالل مي 

ها چهار پرسشنامه مربوط به اطالعات پيشينه به شرح زير وجود   افزون بر دفترچه.باشد
 :داشت

  .كه توسط دانش آموزان تكميل مي شود» دانش آموز«پرسشنامه  -۱
دير مدرسه تكميل و اطالعات را در مورد بافت مدرسه پرسشنامه مدرسه كه توسط م -٢

 .براي آموزش و يادگيري علوم و رياضيات فراهم مي نمود

 فعاليتها و برنامه  پرسشنامه معلم اطالعاتي را در مورد دانش افزايي و ويژگي هاي معلم، -۳
  .هاي ياجرا شد را ارائه مي نمد

 و رياضيات در سه سطح ارائه مي شوددر اين گزارش عملكرد دانش آموزان در درس علوم 

  
ارائه عملكرد دانش آموزان دختر و پسر ايراني، عملكرد دانش آموزان شركت كننده در  -١

سطح بين المللي و عملكرد دانش آموزان كشور سنگاپور با باالترين سطح عملكرد در 
  .ورياضيات دروس علوم
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اما . لوم در  استانهاي مختلفارائه عملكرد تحصيلي دانش آموزان در دروس رياضي و ع -٢
انتخاب شده در كل ملي بوده است، نمونه  نمونه اينكه به الزم به ذكر است كه باتوجه

انتخابي در استان معرف كل استان نمي باشد و در اينجا قصد مقايسه استانها را با 
نوان توجه به عدم معرف بودن نمونه انتخابي براي  استان و قابل تعميم نمودن آن به ع

 .نداريمنتايج پيشرفت دانش آموزان در استان، 

شما مي توانيد با . ارائه عملكرد دانش آموزان در درس رياضي و علوم در سطح مدارس -٣
مطالعه اين گزارش از وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مدرسه خود مطلع 

 مدرسه خود، آن با ساير مدارس ضمن پي بردن به نقاط قوت و ضعف شده و با مقايسه
امكان تغييرات الزم را براي بهبود كيفيت يادگيري دانش آموزان در حيطه علوم و 

 .رياضيات فراهم آوريد

الزم بذكر است كه عملكرد دانش آموزان در دروس علوم و رياضيات به صورت نمرات 
ايسه بوده و نمرات استاندارد نمراتي هستند كه قابل مق. خام و نمرات استاندارد ارائه شده است

كه در باالترين ميزان سه انحراف معيار باالي . است۱۰ و انحراف معيار ۵۰داراي ميانگين 
 . مي باشد۲۰  و سه انحراف معيار پايين نمره ميانگين، نمره استاندارد ۸۰ميانگين، نمره 
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  ::يافته هايافته ها
  
  عملكرد دانش آموزان دختر و پسرعملكرد دانش آموزان دختر و پسر--١١

  ٤٦٤٦، از ميان، از ميان٢٠٠٣٢٠٠٣آموزان ايراني پايه  هشتم در مطالعه تيمز آموزان ايراني پايه  هشتم در مطالعه تيمز   ي دانشي دانش جايگاه عملكرد رياض جايگاه عملكرد رياض--
و و ) ) ٦٠٥٦٠٥((باالترين رتبه مربوط به كشور سنگاپور با ميانگين باالترين رتبه مربوط به كشور سنگاپور با ميانگين . .  قرار دارد قرار دارد٣٣٣٣كشور، در رتبهكشور، در رتبه

  ..تعلق داردتعلق دارد) ) ٢٦٤٢٦٤((ترين رتبه به آفريقاي جنوبي با ميانگينترين رتبه به آفريقاي جنوبي با ميانگين  پايينپايين
  ٤٦٤٦در درس علوم پايه هشتم، از ميان در درس علوم پايه هشتم، از ميان جايگاه دانش آموزان ايراني به لحاظ عملكرد جايگاه دانش آموزان ايراني به لحاظ عملكرد   --                

آموزان كشور سنگاپور با آموزان كشور سنگاپور با   باالترين رتبه دانشباالترين رتبه دانش. . ام قرار داردام قرار دارد  دررتبه سيدررتبه سي) ) ٤٥٣٤٥٣((كشور با ميانگين  كشور با ميانگين  
تعلق تعلق ) ) ٢٤٤٢٤٤((ترين رتبه به دانش آموزان كشور افريقاي جنوبي با ميانگين ترين رتبه به دانش آموزان كشور افريقاي جنوبي با ميانگين   و پايينو پايين) ) ٥٧٨٥٧٨((ميانگين ميانگين 

  دارددارد
   و علوم پايه هشتم و علوم پايه هشتم عملكرد دانش آموزان در درس رياضيات عملكرد دانش آموزان در درس رياضيات--١١جدولجدول

   با توجه به جنسيت با توجه به جنسيت
  

 رياضيات

 كشورها دانش آموزان پسر دانش آموزان دختر دخترها و پسرها

 ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار
۴۱۱)۴/۲( ايران  )۳/۴(۴۱۷  )۲/۴(۴۰۸  

۴۶۷)۵/۰( المللي متوسط بين  )۷/۰(۴۶۷  )۸/۰(۴۶۶  

۶۰۵)۶/۳( پورسنگا  )۳/۳(۶۱۱  )۳/۴(۶۰۱  

 علوم

۴۵۳)۳/۲( ايران  )۹/۳(۴۵۴  )۷/۳(۴۵۳  

۴۷۴)۶/۰( المللي متوسط بين  )۷/۰(۴۸۶  )۸/۰(۴۹۵  

۵۷۸)۳/۴( سنگاپور  )۴(۵۷۶  )۵(۵۷۹  

 
پايه هشتم، تفاوت رياضيات آموزان دختر و پسر ايراني در  ـ متوسط عملكرد دانش  

  . امتياز دارد۱بسيار ناچيز در حد 
 در مقابل ۳/۴با خطاي معيار ميانگين ) ۴۱۷(درس علوم دختران از متوسط عملكرد باالتري  در

  .، در پايه هشتم برخوردار بودند ۲/۴با خطاي معيار ) ۴۰۸(پسران 
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   استان٢٨ميانگين و انحراف معيار عملكرد دانش آموزان در درس رياضيات در  -٢جدول

 استانها
تعداد

 
 ميانگين

انحراف 
  رمعيا

 پسر دختر
حداقل 
  نمره

حداكثر 
 نمره

نمره ستاندارد 
 رياضي

استاندارد  نمره
 دختران

نمره استاندارد 
  پسران

  ۵۳/۵۹  ۹۵/۵۴  ۸۴/۵۷  ۵۴  ۱ ٦٩/١٨ ٠٨/١٦  ۰۲/۱۱  ٧٣/١٧  ۵۴۹  شهر تهران
  ۲۱/۵۶  ـ  ۲۱/۵۶  ۵۹  ۴ ٤٣/١٦  ـ  ۱۸/۱۰  ٤٣/١٦  ۶۸  قم

  ـ  ۱۰/۵۴  ۱۰/۵۴  ۳۶  ۲ ـ ٧٧/١٥  ۴۱/۹  ٧٧/١٥  ۲۹  سمنان
  ۲۶/۵۴  ۳۶/۴۹  ۵۲  ۵۴  ۰ ٥٥/١٥ ٣٤/١٢  ۹۵/۹  ٠٧/١٤  ۴۰۵  ارسف

  ۱۷/۵۰  ۹۹/۵۲  ۷۲/۵۱  ۳۷  ۱ ٠٧/١٣ ١١/١٤  ۱۳/۸  ٦٤/١٣  ۳۱۴  مازندران
  ۸۹/۴۹  ۳۱/۵۱  ۹۶/۵۰  ۵۱  ۱ ٤٧/١٣ ٦١/١٣  ۹۷/۸  ٥٨/١٣  ۲۱۸  اصفهان
  ۳۱/۵۲  ۳۵/۴۸  ۱۱/۵۱  ۴۳  ۲ ١٨/١٤ ٦٩/١١  ۷۴/۸  ٤٣/١٣  ۹۰  مركزي
  ۸۸/۴۹  ۲۳/۵۳  ۱۱/۵۱  ۴۷  ۰ ٥٠/١٢ ٢٤/١٤  ۰۳/۸  ٤٠/١٣  ۵۶۳  خراسان
  ۱۴/۴۹  ۳۶/۵۲  ۲۳/۵۰  ۴۷  ۱ ٢٦/١٢ ٠١/١٤  ۹۵/۸  ٨٥/١٢  ۲۳۳  كرمان

  ۴۸/۵۰  ـ  ۴۸/۵۰  ۳۸  ۲ ٦٤/١٢   ۹۳/۷  ٦٤/١٢  ۷۰  وبختياري چهارمحال
  ۶۰/۴۹  ۹۴/۴۹  ۸۲/۴۹  ۴۲  ۰ ٥٢/١٢ ٧١/١٢  ۸۶/۷  ٦٤/١٢  ۳۳۶  هاي تهران شهرستان

  ۷۹/۵۰  ۳۲/۴۸  ۹۱/۴۹  ۴۸  ۱ ٠٤/١٣ ٦٩/١١  ۳۱/۸  ٥٦/١٢  ۲۶۰  همدان
  ۲۲/۵۰  ۸۵/۴۷  ۱۰/۴۹  ۳۴  ۱ ٥٧/١٢ ٨٨/١١  ۲۸/۶  ٢٥/١٢  ۱۱۱  كردستان
  ۰۳/۴۹  ـ  ۳۷/۴۹  ۳۶  ۱ ٠١/١٢ ٧٩/١٢  ۰۵/۷  ٢١/١٢  ۱۸۵  اردبيل
  ۹۸/۴۸  ۶۱/۵۱  ۹۱/۴۹  ۳۳  ۲ ٦٣/١١ ٧٠/١٢  ۳۹/۶  ٠١/١٢  ۷۷  ايالم

  ٦١/٤٣  ۳۰/۵۳  ۶۸/۴۸  ۳۵  ۱ ١٣/٩ ٤٤/١٤  ۴۰/۷  ٩٥/١١  ۵۲  وبويراحمد كهليلويه
  ۰۸/۴۷  ۱۳/۴۹  ۴۶/۴۸  ۳۱  ۰ ٩٠/١٠ ١٢/١٢  ۵۰/۶  ٧٢/١١  ۶۴  يجان غربيآذربا

  ۵۲/۴۷  ـ  ۵۲/۴۷  ۲۶  ۲ ٥٣/١١   ۱۶/۶  ٥٣/١١  ۴۳  يزد
  ۸۹/۴۴  ۹۳/۴۸  ۶۳/۴۷  ۳۳  ۱ ٥٤/٩ ٧٥/١١  ۷۱/۶  ٠٤/١١  ۱۰۷  هرمزگان
  ۷۹/۴۹  ۲۷/۴۶  ۸۰/۴۷  ۴۶  ۱ ٥١/١٢ ٨٩/٩  ۹۷/۹  ٠٣/١١  ۱۶۹  گيالن

  ۰۷/۴۷ ۰۷/۴۸ ۲۱/۴۷ ۳۵ ۰ ٧٥/١٠ ٢٥/١٠ ۴۷/۶  ٦٨/١٠ ٢٠١ آذربايجان شرقي
  ۶۵/۴۵  ۷۸/۴۸  ۷۳/۴۶  ۳۵  ۱ ٨٩/٩ ٦٤/١١  ۹۵/۵  ٤٩/١٠  ۳۲۵  لرستان
  ۶۱/۴۵  ۲۸/۴۹  ۹۷/۴۶  ۲۹  ۱ ٦٨/٩ ٧٨/١١  ۵۳/۵  ٤٦/١٠  ۲۱۸  خوزستان
  ۷۹/۴۳  ـ  ۳۱/۴۶  ۳۱  ۲ ٥٧/٨   ۴۳/۷  ٤٠/١٠  ۴۴  زنجان

  ۲۲/۴۶  ۵۱/۴۶  ۳۳/۴۶  ۳۴  ۱ ٢٣/١٠ ٦٠/١٠  ۱۰/۷  ٣٨/١٠  ۶۳  كرمانشاه
  ۵۳/۴۶  ۱۸/۴۵  ۱۹/۴۶  ۴۱  ۱ ٥٥/١٠ ٦٦/٩  ۳۲/۶  ٣٣/١٠  ۲۳۶  گلستان
  ۰۷/۴۶  ـ  ۰۷/۴۶  ۲۰  ۲ ٥٤/٩   ۸۷/۴  ٥٤/٩  ۲۲  بوشهر

  ۲۰/۴۵  ۹۳/۴۴  ۱۲/۴۵  ۲۱  ۰ ٣٧/٩ ٩٠/٨  ۵۸/۴  ٢٢/٩  ۱۰۳  بلوچستان و سيستان
 

 National( از نظر نمونه گيري به صورت جمعيت ملي و كشوري  ۲۰۰۳از آنجا كه جامعه آماري تيمز: يادآوري

Population ( لذا ارائه اين داده ها صرفاً براي .  بوده است  نتايج استانها، معرف عملكردهاي استانها نيست
  .. اطالع از نحوة عملكرد مدارس استانها بوده و قابل تعميم به كل استان نيست
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   استان۲۸ ميانگين و انحراف معيار عملكرد دانش آموزان در درس علوم-۳جدول
  

 ميانگين دادتع استانها
انحراف 
  معيار

 پسر دختر
حداقل 
  نمره

حداكثر 
 نمره

 نمره استاندارد
 علوم

  استاندارد نمره
 دختران

  
 استاندارد نمره

  پسران
  ۱۲/۵۷  ـ  ۱۲/۵۷  ۴۸  ۵ ٣٥/٢١   ۱۴/۱۲  ٣٥/٢١  ۶۸  قم 

  ۲۸/۵۷  ۹۶/۵۳  ۰۵/۵۶  ۵۷  ۱ ٠٤/٢١ ٥٣/١٨  ۲۳/۱۱  ١١/٢٠  ۵۴۹  شهر تهران
  ۳۱/۵۲  ـ  ۳۱/۵۲  ۴۵  ۴ ٨٠/١٧   ۰۲/۱۰  ٨٠/١٧  ۷۰  وبختياري چهارمحال
  ۳۹/۵۳  ۰۱/۵۲  ۳۵/۵۲  ۵۰  ۱ ٠٣/١٧ ٧٤/١٧  ۸۹/۹  ٧٥/١٧  ۲۱۸  اصفهان
  ۱۸/۵۲  ۰۷/۵۰  ۴۳/۵۱  ۵۱  ۱ ٩٧/١٧ ٧٥/١٥  ۲۳/۱۰  ١٧/١٧  ۲۶۰  همدان

  ۹۰/۵۰  ۶۷/۵۲  ۸۳/۵۱  ۵۲  ۰ ٤٤/١٦ ٧٦/١٧  ۲۴/۱۰  ١٣/١٧  ۵۶۳  خراسان
  ۵۵/۵۲  ۷۳/۴۷  ۰۹/۵۱  ۴۰  ۳ ٢٣/١٨ ٥٧/١٤  ۲۳/۹  ١٢/١٧  ۹۰  مركزي

  ۲۳/۵۰  ۴۱/۵۲  ۴۳/۵۱  ۴۹  ۰ ٨٧/١٥ ٩٢/١٧  ۳۱/۱۰  ٩٩/١٦  ۳۱۴  مازندران
  ـ  ۶۴/۵۱  ۶۴/۵۱  ۴۳  ۲  ٨٨/١٦  ۱۸/۱۱  ٨٨/١٦  ۲۹  سمنان
  ۰۸/۵۳  ۷۴/۴۸  ۰۷/۵۱  ۵۸  ۱ ٣٠/١٨ ٢٢/١٥  ۱۱  ٨٨/١٦  ۴۰۵  فارس
  ۵۶/۴۹  ۶۵/۵۲  ۶۰/۵۰  ۵۲  ۰ ٤٣/١٥ ١٨  ۵۰/۱۰  ٣٠/١٦  ۲۳۳  كرمان

  ۵۵/۵۲  ۳۵/۴۸  ۵۷/۵۰  ۴۱  ۲ ٨٤/١٧ ٢٩/١٤  ۴۹/۹  ١٦/١٦  ۱۱۱  كردستان
  ۵۹/۴۹  ۹۹/۴۹  ۸۴/۴۹  ۵۰  ۰ ٨٤/١٥ ٠٢/١٦  ۸۵/۹  ٩٥/١٥  ۳۳۶  هاي تهران شهرستان

  ۱۸/۵۱  ۲۹/۴۶  ۴۱/۴۸  ۴۵  ۲ ٢٦/١٧ ١٠/٤٠  ۹۷/۹  ٤٧/١٥  ۱۶۹  گيالن
  ۳۰/۴۸  ۷۲/۴۸  ۴۵/۴۸  ۳۳  ۲ ٤٤/١٤ ٩٢/١٥  ۳۰/۸  ٩٧/١٤  ۷۷  ايالم

  ۱۹/۴۳  ـ  ۳۱/۴۸  ۳۱  ۳ ٥٧/١١   ۶۳/۷  ٨٨/١٤  ۴۴  زنجان
  ۲۸/۴۸  ۹۵/۴۸  ۴۵/۴۸  ۴۴  ۱ ٤٢/١٤ ٥٨/١٤  ۵۶/۸  ٤٦/١٤  ۱۸۵  اردبيل
  ۹۳/۴۴  ۲۳/۵۱  ۲۸/۴۸  ۴۷  ۲ ٣٦/١١ ٢٠/١٧  ۰۵/۹  ٤٦/١٤  ۵۲  وبويراحمد كهليلويه

  ۶۲/۴۷  ۵۸/۴۸  ۲۷/۴۸  ۳۶  ۲ ١٣ ٠٧/١٥  ۸۷/۷  ٣٩/١٤  ۶۴  آذربايجان غربي
  ۱۲/۴۶  ۲۹/۴۹  ۲۸/۴۸  ۴۴  ۳ ٣٩/١٢ ١٠/١٥  ۸  ٢٣/١٤  ۱۰۷  هرمزگان
  ۷۱/۴۶  ۶۰/۴۸ ۹۹/۴۶ ۳۹ ۱ ٨٢/١٣ ٢٥/١٦ ۵۴/۸  ١٨/١٤ 201 ان شرقيآذربايج

  ۲۱/۴۶  ۰۴/۴۹  ۲۶/۴۷  ۳۶  ۲ ١١/١٣ ٣٨/١٥  ۷۸/۷  ٩٥/١٣  ۲۱۸  خوزستان
  ۶۷/۴۶  ۲۶/۴۶  ۵۱/۴۶  ۳۲  ۲ ٨٨/١٣ ٦٩/١٣  ۲۵/۷  ٨٠/١٣  ۶۳  كرمانشاه
  ۸۵/۴۷ ۰۵/۴۵  ۱۵/۴۷  ۴۰  ۱ ٢٦/١٤ ١٠/١٢  ۸۰/۷  ٧٢/١٣  ۲۳۶  گلستان
  ۱۵/۴۶  ـ  ۱۵/۴۶  ۴۲  ۲ ٦٣/١٣   ۹۱/۹  ٦٣/١٣  ۲۲  بوشهر

  ۷۲/۴۷  ـ  ۷۲/۴۷  ۳۳  ۳ ٥٥/١٣   ۳۳/۷  ٥٥/١٣  ۴۳  يزد
  ۷۳/۴۴  ۴۶/۴۶  ۲۷/۴۵  ۴۳  ۰ ٧٩/١٢ ٢٣/١٤  ۶۴/۸  ٣٢/١٣  ۱۰۳  بلوچستان و سيستان
  ۳۱/۴۵  ۱۹/۴۸  ۳۰/۴۶  ۳۶  ۲ ٢٣/١٢ ٥٦/١٤  ۳۹/۷  ٠٣/١٣  ۳۲۵  لرستان

 National( به صورت جمعيت ملي و كشوري   از نظر نمونه گيري۲۰۰۳از آنجا كه جامعه آماري تيمز: يادآوري

Population ( لذا ارائه اين داده ها صرفاً براي .  بوده است  نتايج استانها، معرف عملكردهاي استانها نيست
  .. اطالع از نحوة عملكرد مدارس استانها بوده و قابل تعميم به كل استان نيست
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  ستان آذربايجان شرقيستان آذربايجان شرقي عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس ا عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس ا--٤٤جدولجدول

   دردرس رياضيات دردرس رياضيات
  

 ميانگين تعداد نام مدرسه شهرها
انحراف 
  معيار

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

 نمره استاندارد

 رياضي

 ٥٩/٤٩ ٢٤ ١ ٧٢/٦  ٨٤/١٢ ٣٦ حكيم نظامي )٢ناحية ( تبريز

 ٣٩/٤٩ ٣٢ ٢ ٦٧/٦ ٧٢/١١ ٣٤ شهيد دوستان  مراغه

 ٢١/٤٨ ٣٥ ٢ ٩٤/٨ ٦١/١١ ٢٦ 1حاج عمران اشرفي  مراغه

 ٦٣/٤٧ ٢٦ ٣ ٤٩/٥ ٥١/١٠ ٢٩ )روزانه(بعثت   هريس

 ٠٧/٤٨ ٢٦ ٣ ٦٨/٥ ٢٥/١٠ ٣١ سميه ميانه

 ٩٠/٤٢ ١٩ ٣ ٣٧/٤ ١٣/٨ ٣١ ابراهيم  سميع  خداآفرين

 ١٥/٤١ ١٦ ٠ ٣٦/٥ ٨ ١٤ رسالت نعمت اهللا سوفيان

  
  

ان آذربايجان ان آذربايجان  مدرسه در درس رياضيات در است مدرسه در درس رياضيات در است٨٨در بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
  --١٢١٢//٨٤٨٤((شرقي مشاهده مي كنيم كه ميانگين نمرات خام رياضي دانش آموزان مدارس ذكر شده در دامنهشرقي مشاهده مي كنيم كه ميانگين نمرات خام رياضي دانش آموزان مدارس ذكر شده در دامنه

قرار دارد كه باالترين ميانگين به دانش قرار دارد كه باالترين ميانگين به دانش ) ) ٤١٤١//١٥١٥  --٤٩٤٩//٥٩٥٩((و ميانگين نمرات استاندارد رياضي در دامنه و ميانگين نمرات استاندارد رياضي در دامنه ) ) ٨٨
 تبريز، و پايين ترين  تبريز، و پايين ترين ٢٢واقع در ناحيهواقع در ناحيه)  )  ٤٩٤٩//٥٩٥٩ و استاندارد  و استاندارد ١٢١٢//٨٤٨٤نمره خام نمره خام ((آموزان مدرسه حكيم نظامي آموزان مدرسه حكيم نظامي 

به دانش آموزان مدرسه رسالت نعمت اهللا واقع در به دانش آموزان مدرسه رسالت نعمت اهللا واقع در )  )  ٤١٤١//١٥١٥ و نمره استاندارد و نمره استاندارد٨٨نمره خامنمره خام((ميانگين نمرات ميانگين نمرات 
الزم به ذكر است كه تمامي مدارس استان مذكور، داراي ميانگين استاندارد پايين تر الزم به ذكر است كه تمامي مدارس استان مذكور، داراي ميانگين استاندارد پايين تر . . سوفيان تعلق داردسوفيان تعلق دارد

  ..تندتند هس هس٥٠٥٠از حد ميانگين استاندارد از حد ميانگين استاندارد 
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   عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس استان آذربايجان شرقي  عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس استان آذربايجان شرقي --٥٥جدولجدول

  در درس علومدر درس علوم

 ميانگين تعداد نام مدرسه شهرها
انحراف 
  معيار

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

 استاندارد نمره

 علوم

 ٦٠/٤٨ ٣٧ ٤ ٦٥/٨ ٢٥/١٦ ٣١ سميه ميانه

 ٥٥/٥١ ٣٩ ٤ ٩٧/٨ ٩٠/١٥ ٣٦ حكيم نظامي )٢ناحية ( تبريز

 ٧٨/٤٨ ٣٨ ٢ ٠٨/٨ ٤٦/١٥ ٢٦ ١حاج عمران اشرفي  مراغه

 ٩٩/٤٦ ٣٩ ٣ ٩٧/٩ ٢٤/١٥ ٢٩ )روزانه(بعثت   هريس

 ١٧/٤٧ ٣٨ ٣ ٣٥/٨ ٥١/١٤ ٣٤ شهيد دوستان  مراغه

 ٩٩/٢١ ٢٤ ٤ ١٦/٥ ٦٤/١٠ ١٤ رسالت نعمت اهللا سوفيان

 ٥٣/٤٠ ٢٥ ١ ٦٠/٦ ٤١/٩ ٣١ ابراهيم  سميع  خداآفرين

  
 مدرسه استان آذربايجان شرقي در  مدرسه استان آذربايجان شرقي در ٨٨يلي دانش آموزان در درس علوم در يلي دانش آموزان در درس علوم در بررسي پيشرفت تحصبررسي پيشرفت تحص

و نمرات استاندارد و نمرات استاندارد ))٩٩//٤١٤١  --١٦١٦//٢٥٢٥(( نشان مي دهد كه ميانگين نمرات خام در دامنه بين  نشان مي دهد كه ميانگين نمرات خام در دامنه بين ٢٠٠٣٢٠٠٣آزمون تيمزآزمون تيمز
باالترين ميانگين متعلق به دانش آموزان مدرسه سميه باالترين ميانگين متعلق به دانش آموزان مدرسه سميه . .  قرار دارد قرار دارد  ))٤٠٤٠//٥٣٥٣  --٥١٥١//٥٥٥٥((ميانگين در دامنه ميانگين در دامنه 

واقع در خدا آفرين واقع در خدا آفرين ) ) ٩٩//٤١٤١((و پايين ترين نمره ميانگين متعلق به دانش آموزان مدرسه ابراهيم سميع و پايين ترين نمره ميانگين متعلق به دانش آموزان مدرسه ابراهيم سميع ) ) ١٦١٦//٢٥٢٥((
 مدرسه از جمله سميه، حكيم نظامي، حاج  مدرسه از جمله سميه، حكيم نظامي، حاج ٦٦ قرار دارد كه در قرار دارد كه در١١--٣٩٣٩حداقل و حداكثر نمرات در دامنه حداقل و حداكثر نمرات در دامنه . . استاست

  .  .   مي باشد مي باشد٣٩٣٩ تا  تا ٣٧٣٧عمران بعثت و شهيد دوستان تقريباً در يك حد،  يعني عمران بعثت و شهيد دوستان تقريباً در يك حد،  يعني 
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   عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس استان آذربايجان غربي عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس استان آذربايجان غربي--٦٦جدولجدول
   دردرس رياضيات دردرس رياضيات

  

 ميانگين تعداد مدرسه نام شهرها
انحراف 
  معيار

  حداقل
 نمره 

  حداكثر
 نمره 

  استاندارد نمره

 رياضي

 ٤٩/٥١ ٣١ ٢ ٣٤/٧ ٤٤/١٣ ٢٩ مباركه چايپاره

 ٠٨/٤٧ ٢٤ ٣ ٨١/٤ ٩/١٠ ٢٩ انقالب اسالمي خوي

 ٥٨/٤٤ ٢٧ ٠ ٤٥/٦ ٥٧/٩ ١٤ بشارت بوكان

  
  

. استان آذربايجان تنها دانش آموزان سه مدرسه در آزمون رياضي تيمز شركت داشتنددر        
قرار داردو ) ۵۸/۴۴-۴۹/۵۱(در دامنهو نمرات استاندارد ) ۵۷/۹-۴۴/۱۳(ميانگين نمرات خام در دامنه 

متعلق به دانش آموزان مدرسه مباركه واقع ) ۴۹/۵۱استاندارد (و ) ۴۴/۱۳(باالترين ميانگين نمرات خام 
متعلق به دانش آموزان ) ۵۸/۴۴(و نمره استاندارد ) ۵۷/۹(در چايپاره و پايين ترين ميانگين نمره خام 

كه .  مي باشد۰ - ۳۱الزم به ذكر است حداقل و حداكثر نمره بين. مدرسه بشارت واقع در بوكان است
ه به فاصله كمي از ميانگين قرار دارد و دو مدرسه ميانگيني پايين تر از ميانگين تنها يك مدرس

  .دارند) ۵۰(استاندارد
  
  

   عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس استان آذربايجان غربي    عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس استان آذربايجان غربي   --٧٧جدولجدول
  در درس علومدر درس علوم

  
 ميانگين تعداد نام مدرسه شهرها

انحراف 
  معيار

  حداقل
  نمره

  حداكثر
  نمره

دارد  نمره استان
 علوم

 ٣١/٤٨ ٣١ ٢ ٧٩/٧ ٠٧/١٥ ٢٩ مباركه چايپاره

 ١١/٤٩ ٣٦ ٦ ٨٠/٨ ٠٧/١٥ ١٤ بشارت بوكان

 ٦٢/٤٧ ٢٤ ٤ ٨٣/٥ ١٣ ٢٩ انقالب اسالمي خوي

  
  

دامنه ميانگين نمرات خام دامنه ميانگين نمرات خام . .  قرار داشتند قرار داشتند٢٠٠٣٢٠٠٣در استان آذربايجان غربي تنها سه مدرسه در نمونه آزمون تيمزدر استان آذربايجان غربي تنها سه مدرسه در نمونه آزمون تيمز
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  . . قرار داردقرار دارد) ) ٤٧٤٧//٦٢٦٢  --٤٨٤٨//٣١٣١((ين نمرات استاندارد بين ين نمرات استاندارد بين و ميانگو ميانگ) ) ١٣١٣  --١٥١٥//٠٧٠٧((بين بين 
 و  و ٧٧//٧٩٧٩با انحراف معيار با انحراف معيار ) ) ١٥١٥//٠٧٠٧((باالترين ميانگين نمرات خام متعلق به دانش آموزان مدرسه مباركهباالترين ميانگين نمرات خام متعلق به دانش آموزان مدرسه مباركه

) ) ٥٥//٨٣٨٣((با انحراف معيار با انحراف معيار ) ) ١٣١٣((پايين ترين نمره ميانگين مربوط به دانش آموزان مدرسه انقالب اسالمي پايين ترين نمره ميانگين مربوط به دانش آموزان مدرسه انقالب اسالمي 
ه به ميانگين نمرات استاندارد سه مدرسه، مشاهده مي شود كه ميانگين ه به ميانگين نمرات استاندارد سه مدرسه، مشاهده مي شود كه ميانگين واقع در خوي است با توجواقع در خوي است با توج
--٣٦٣٦دامنه حداقل و حداكثر نمرات دامنه حداقل و حداكثر نمرات . . قرار داردقرار دارد) ) ٥٠٥٠((تر از ميانگين استاندارد تر از ميانگين استاندارد   استاندارد سه مدرسه پاييناستاندارد سه مدرسه پايين

  .. مربوط به دانش آموزان مدرسه بشارت است مربوط به دانش آموزان مدرسه بشارت است٣٦٣٦ است كه باالترين نمره  است كه باالترين نمره ٢٢
  
  
  

   هشتم مدارس استان اردبيل هشتم مدارس استان اردبيل عملكرد دانش آموزان پاية عملكرد دانش آموزان پاية--٨٨جدولجدول
   در درس رياضيات در درس رياضيات

  

 ميانگين تعداد نام مدرسه شهرها
انحراف 
  معيار

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

 نمره استاندارد  رياضي

 ٤٠/٥٤ ٢٧ ٤ ٨١/٥ ٦٧/١٤ ٣٨ شهيد اعيادي )١ناحية (اردبيل

 ٠٤/٥١ ٢٥ ٣ ٧٩/٧ ٣٦/١٣ ٢٩ ابوذر  )١ناحية (اردبيل

 ٣٦/٥٠ ٣٦ ١ ٥٩/٨ ٧٩/١٢ ٤٤ ٢حكمت  )٢ناحية (اردبيل

 ٧٤/٤٨ ٣٢ ٢ ٠١/٧ ٣٥/١٢ ٣٣ ١ميثاق  )٢ناحية (اردبيل

 ١٠/٤٤ ٢١ ٢ ٥٠/٥ ٨/٨ ٢١ شهيد  هاشمي نژاد خورش رستم

 ٢٤/٤٢ ١٨ ٢ ٢٠/٤ ١٠/٨ ٢٠ تربيت آقا باقرا )١ناحية (اردبيل

  
دانش آموزان استان اردبيل، دانش آموزان استان اردبيل، ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣آزمون تيمزآزمون تيمز((در بررسي پيشرفت تحصيلي رياضي در بررسي پيشرفت تحصيلي رياضي 

  --١٤١٤//٦٧٦٧(( مدرسه در نمونه تيمز قرار داشتند كه دامنه نمرات ميانگين  بين  مدرسه در نمونه تيمز قرار داشتند كه دامنه نمرات ميانگين  بين ٦٦مشاهده مي كنيم كه مشاهده مي كنيم كه 
به دانش به دانش ) ) ٥٤٥٤//٤٠٤٠و و ١٤١٤//٦٧٦٧((است كه باالترين ميانگين نمرات خام و استاندارد رياضي است كه باالترين ميانگين نمرات خام و استاندارد رياضي ) ) ٨٨//١٠١٠

به به  )  ) ٤٢٤٢//٢٤٢٤((و نمره استانداردو نمره استاندارد) ) ٨٨//١٠١٠((آموزان مدرسه شهيد اعياري و پايين ترين نمره ميانگين آموزان مدرسه شهيد اعياري و پايين ترين نمره ميانگين 
 مدرسه ذكر شده،  مدرسه ذكر شده، ٦٦از از . .  اردبيل تعلق دارد اردبيل تعلق دارد١١انش اموزان مدرسه تربيت آقا باقر واقع در ناحيهانش اموزان مدرسه تربيت آقا باقر واقع در ناحيهدد

سه مدرسه داراي ميانگيني باالتر از ميانگين استاندارد هستند كه باالترين آنها به فاصله تقريباً سه مدرسه داراي ميانگيني باالتر از ميانگين استاندارد هستند كه باالترين آنها به فاصله تقريباً 
  ..انحراف معيار از ميانگين قرار داردانحراف معيار از ميانگين قرار دارد))٠٠//٥٥((
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ه باالترين نمره مربوط به دانش آموزان مدرسه ه باالترين نمره مربوط به دانش آموزان مدرسه  است ك است ك  ))١١  --٣٦٣٦((حداقل و حداكثر نمره بين حداقل و حداكثر نمره بين 
  .. اردبيل است اردبيل است٢٢حكمت واقع در ناحيهحكمت واقع در ناحيه

   عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس استان اردبيل  عملكرد دانش آموزان پاية هشتم مدارس استان اردبيل --٩٩جدولجدول
  در درس علومدر درس علوم

 ميانگين تعداد نام مدرسه شهرها
انحراف 
  معيار

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

نمره استاندارد  
 علوم

 ٩٣/٥٢ ٤٤ ٥ ٠٨/١١ ٣٨/١٨ ٣٨ ديشهيد اعيا )١ناحية (اردبيل

 ٩٥/٤٨ ٣١ ٣ ٥٧/٦ ٥٨/١٤ ٤٤ ٢حكمت  )٢ناحية (اردبيل

 ١٩/٤٧ ٤٣ ١ ٦٨/١٠ ١٨/١٤ ٢٩ ابوذر  )١ناحية (اردبيل

 ١٠/٤٩ ٣٢ ١ ٤٨/٧ ١٢/١٢ ٣٣ ١ميثاق  )٢ناحية (اردبيل

 ٤٨/٤٣ ٣٢ ٤ ٦٩/٦ ٤٤/١١ ٢١ شهيد  هاشمي نژاد خورش رستم

 ٤٢/٤٤ ٢٢ ٣ ٥٢/٥ ٩٤/١٠ ٢٠ باقراتربيت آقا  )١ناحية (اردبيل

  
 مدرسه استان اردبيل در ٨نتايج مربوط به بررسي عملكرد تحصيلي دانش آموزان 

و ميانگين نمرات ) ٩٤/١٠ - ٣٨/١٨( نشان داد كه دامنه ميانگين نمرات خام بين ٢٠٠٣نمونه تيمز
شهيد (آموزان مدرسه  تنها نمرات استاندارد دانش. قرار دارد) ٤٢/٤٤ - ٩٣/٥٢(استاندارد بين 

باالتر است و ميانگين استاندارد مابقي مدارس پايين تر از ) ٥٠(از ميانگين استاندارد ) اعيادي
با ) ٣٨/١٨(باالترين ميانگين به دانش آموزان مدرسه شهيد اعياري . ميانگين استاندارد است

آموزان مدرسه تربيت آقا  تعلق دارد و پايين ترين ميانگين مربوط به دانش ٠٨/١١انحراف معيار 
 است كه باالترين ١ - ٤٤حداقل و حداكثر نمرات .  است٥٢/٥با انحراف معيار ) ٩٤/١٠(باقرا يعني 

  .مربوط به دانش آموزان مدرسه شهيد اعيادي است) ٤٤(نمره 
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  تان اصفهان تان اصفهان اسپاية هشتم مدارس پاية هشتم مدارس  عملكرد دانش آموزان -١٠جدول
  در درس رياضياتدر درس رياضيات

  

 ميانگين تعداد  مدرسهنام شهرها
انحراف 
  معيار

 حداقل

 نمره 

 حداكثر

 نمره

نمره 
استاندارد 
 رياضي

 ٥٩/٥٦ ٥١ ١ ١٠/١٢ ٨٥/١٧ ٣٦  راهنمايي٢مكتبي  )٥ناحيه(اصفهان

 ٠٠/٥١ ٣٦ ٥ ٢٣/٨ ٣٩/١٤ ٣١ ٢عالمه مدرس )٣ناحيه( اصفهان

 ١٦٧/٥١ ٣٤ ٢ ٢١/٨ ٨١/١٣ ٣٠ بنت الهدي  خوانسار

 ٥٥/٥٠ ٣٤ ٢ ٠٠/٩ ٠٦/١٣ ٣١ ١وديداو )٤ناحيه(اصفهان

 ٥٤/٤٨ ٣٦ ٢ ٩٣/٧ ٣٤/١٢ ٢٤ الرگان خميني شهيدمصطفي  فالورجان 

 ٣١/٤٩ ٣٤ ١ ٠١/٨ ١٢ ٣٣ بصيرت )٥ناحيه(اصفهان 

 ٢٢/٤٦ ٣٠ ٢ ٥٦/٧ ٩٤/١٠ ٢٣  شهيد مسلم هويه  فالورجان

 ٢٢/٤٨ ٣٢ ٣ ٢٦/٦ ٨٠/١٠ ٣٣ طوبا  )٤ناحيه(اصفهان

  
 استان ٨در ) ٢٠٠٣تيمز( پيشرفت تحصيلي رياضي بررسي نتايج حاصل ازآزمون

و ميانگين نمرات ) ٨٠/١٠ - ٨٥/١٧(اصفهان نشان مي دهد كه دامنه ميانگين نمرات خام بين 
و ٨٥/١٧(قرار دارد كه باالترين ميانگين نمرات خام و استاندارد ) ٢٢/٤٨ -٥٩/٥٦(استاندارد بين 

 اصفهان و پايين ترين ميانگين نمرات ٥ناحيه واقع در ٢به دانش آموزان مدرسه مكتبي) ٥٩/٥٦
حداقل و .  اصفهان است٤متعلق به دانش آموزان مدرسه طوبا وافع در ناحيه) ٨٠/١٠(خام 

 ٢مربوط به دانش آموز مكتبي) ٥١نمره(  مي باشد كه باالترين نمره ١ -٥١حداكثر نمرات بين 
   .است
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  ستان اصفهان ستان اصفهان اپاية هشتم مدارس پاية هشتم مدارس  عملكرد دانش آموزان -١١جدول
  در درس علومدر درس علوم

 ميانگين تعداد نام مدرسه شهرها
انحراف 
  معيار

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

نمره 
استاندارد  

 علوم

 ٢٧/٥٧ ٥٠ ٣ ٤٢/١٢ ٦٨/٢٠ ٣٦  راهنمايي٢مكتبي  )٥ناحيه(اصفهان

 ٥٣/٥٤ ٤٣ ٥ ٦٧/٨ ٨١/١٨ ٣٠ بنت الهدي  خوانسار

 ٣٥/٥٥ ٣٧ ٤ ٥٢/٩ ٨٢/١٧ ٣١ ٢عالمه مدرس )٣ناحيه( اصفهان

 ٦٥/٤٩ ٣٨ ٣ ٦١/١٠ ٢٠/١٧ ٣٣ طوبا  )٤ناحيه(اصفهان

 ٤٩/٥٠ ٤٠ ٣ ٨٥/٨ ٤٣/١٦ ٣٣ بصيرت )٥ناحيه(اصفهان 

 ٠٠/٥١ ٣٦ ٥ ٤٩/٨ ٠٨/١٦ ٢٤ الرگان خميني شهيدمصطفي  فالورجان 

 ٧٥/٤٧ ٣٣ ١ ١٣/٩ ٣٨/١٥ ٣١ ١داوودي )٤ناحيه(اصفهان

 ٣٠/٤٧ ٣٤ ٢ ٣٨/٩ ٨٤/١٤ ٢٣  شهيد مسلم هويه  فالورجان

  
بررسي نتابج پيشرفت . قرار گرفتند) ٢٠٠٣( مدرسه در نمونه تيمز ٨در استان اصفهان 

 مدرسه ذكر شده در فوق نشان مي دهد كه دامنه ميانگين نمرات ٨تحصيلي علوم دانش آموزان 
ين قرار دارد كه ميانگ) ٣٠/٤٧ -٢٧/٥٧(و ميانگين نمرات استاندارد بين )٨٤/١٤ - ٦٨/٢٠(خام بين 

، ٢يا باالتر است كه مربوط به مدارس مكتبي) ٥٠( مدرسه در حد ميانگين استاندارد ٥استاندارد 
باالترين ميانگين .  است٢بنــت الهــدي،و بصيرت و شهيد مصطفي خميني الرگان عالمه مدرس

 واقع در خوانسار و بنت ٢ متعلق به دانش آموزان مدرسه مكتبي٤٢/١٢ با انحراف معيار ٦٨/٢٠
 اصفهان است و پايين ترين ميانگين ها ٣واقع در ناحيه) ٨٢/١٧ (٢، و عالمه مدرس)٨١/١٨(الهدي 

 مي) ٣٨/١٥ ( ١ و مدرسه داوودي )٨٣/١٤(مربوط به دانش آموزان مدرسه شهيد مسلم هويه 

. باشد


