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 مقدمه
 (TIMSS 2011)المللي روند آموزش رياضيات و علوم  بين هآزمون در مطالعمجري از همكاري شما به عنوان 

  .بسيار سپاسگزاريم

المللي مستقل و شامل چندين موسسه تحقيقاتي  يك موسسه بين (IEA)انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
  .باشد در حال انجام مطالعات تطبيقي در زمينه پيشرفت تحصيلي مي 1959كه از سال ملي و دولتي است 

آموزان است كه به بهبود آموزش و يادگيري  المللي پيشرفت تحصيلي دانش پنجمين دوره ارزيابي بين 2011تيمز 
يكبار پيشرفت  اجرا شد، هر چهار سال 1995تيمز كه اولين دوره آن در سال . رياضيات و علوم اختصاص دارد

ها در  مطالعه به منظور ارزيابي و تحليل تفاوت. دهد آموزان پايه چهارم و هشتم را گزارش مي تحصيلي دانش
. هاي آموزشي ملي و با هدف بهبود آموزش و يادگيري رياضيات و علوم در سراسر جهان طراحي شده است نظام

ران نيز يكي از كشورهايي است كه در اين پروژه مهم اي. كنند شركت مي 2011كشور جهان در تيمز  60بيش از 
  .كند شركت مي

. گيرند مورد آزمون قرار مي 2011در تيمز هاي چهارم و هشتم  پايهدر آموزان  اي از دانش نمونهدر ايران 
را آموز  كنند و يك پرسشنامه دانش هاي انتخاب شده در آزمون رياضيات و علوم تيمز شركت مي آموزان كالس دانش

  .نمايند درباره تجارب خود در يادگيري رياضيات و علوم نيز تكميل مي

  نقش شما به عنوان مجري آزمون 1

هاي استاندارد  نقش شما به عنوان مجري آزمون اطمينان از آن است كه ارزيابي تيمز در مدرسه شما بر اساس شيوه
شيوه در همه كشورهاي شركت كننده به يك ها دقيقاً  ونبه منظور اطمينان از اينكه آزم. شود المللي اجرا مي شده بين
اهم وظايف و . هاي توصيف شده در راهنما را به طور كامل دنبال نماييد مهم است كه شما شيوهشود،  اجرا مي
  :هاي شما به عنوان مجري آزمون عبارتند از مسؤوليت

  نآشنا شدن با اين راهنما حداقل يك هفته قبل از روز اجراي آزمو ›
آموز مواد آزمون درستي را كه اختصاصاً براي او آماده شده است دريافت كرده  اطمينان از اينكه هر دانش ›

  است
  هاي مندرج در اين راهنما اجراي آزمون طبق دستور عمل ›
ي شروع و خاتمه جلسات روي فرم اجراي ها اطمينان از زمانبندي صحيح جلسات آزمون، و ثبت زمان ›

  آزمون
  آموز آموز روي فرم رديابي دانش شركت دانشثبت  ›
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  هاي قبل از آزمون آماده سازي. 1-1
  :پذيرندهاي زير بايد قبل از جلسات آزمون صورت  آماده سازي

  يك هفته قبل از آزمون
  :حدود يك هفته قبل از روز آزمون شما بايد

 ايد هاي خود را به خوبي متوجه شده مطمئن شويد كه مسووليت ›

  نگ كننده آزمون مالقات كنيد تا پاسخ هر سوالي را كه داريد قبل از اجراي آزمون پيدا كنيدبا هماه ›
مانند تعيين محل اجراي (همراه با هماهنگ كننده آزمون و مدير مدرسه براي همه مراحل اجراي آزمون  ›

برنامه ريزي ) كافيآزمون، اطمينان از موجود بودن ميز و صندلي به تعداد كافي و تهيه خودكار به تعداد 
  كنيد

آموز  هاي زمانبندي و تنظيم وقت جلسات آزمون، اجراي آزمون و تكميل فرم رديابي دانش خود را با شيوه ›
  .و فرم اجراي آزمون آشنا سازيد

  يك ساعت قبل از اجراي آزمون
در  2- 1ده در بخش حدود يك ساعت قبل از آزمون مطمئن شويد كه همه مواد اجراي آزمون را طبق ليست ارائه ش

  .آماده است.همچنين، اطمينان حاصل كنيد كه محل در نظر گرفته شده براي جلسات آزمون. اختيار داريد

اگر تكميل نشده است، . فرم اجراي آزمون را تكميل كرده باشد 8تا  1كنترل كنيد كه هماهنگ كننده آزمون سواالت 
  .بپرسيدهماهنگ كننده آزمون  ازها نياز به كمك داريد  خ به اين سوالاگر براي پاس. لطفاً اين اطالعات را وارد كنيد

هاي آزمون و پرسشنامه  براي سرعت بخشيدن به توزيع مواد آزمون در روز آزمون، مطمئن شويد كه دفترچه
  .اند و به درستي برچسب خورده اند آموز مرتب شده آموزان روي فرم رديابي دانش آموز به ترتيب اسامي دانش دانش

  مواد آزمون .1-2
هماهنگ كننده آزمون به زودي، و حداقل يك ساعت قبل از جلسه آزمون، مواد الزم براي آزمون را در اختيار شما 

  :براي اجراي آزمون شما به مواد زير نياز داريد. دهد قرار مي

اي كه هر  ترچهآموزان كالس و دف آموز براي كالس مورد آزمون، كه همه دانش يك فرم رديابي دانش ›
  .روي آن مشخص شده است.آموز بايد دريافت كند دانش

سه نسخه با آموز كالس مشخص شده است، همراه  دانش يك دفترچه آزمون پيشرفت تحصيلي كه براي هر› 
  .اضافي

  .سه نسخه اضافيبا آموز كالس مشخص شده است، همراه  آموز كه براي هر دانش يك پرسشنامه دانش› 
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  .راي آزمون كه براي كالس مورد آزمون آماده شده استيك فرم اج ›
  يا ساعت داراي ثانيه شماردار  ساعت زنگ، كرونومتريك عدد  ›
  خودكار به تعداد كافي ›
ها  شما نبايد ترتيب اختصاص دفترچه. اند آموز مشخص شده هاي آزمون به طور سيستماتيك براي هر دانش دفترچه

موز مشخص شده آ آموز دفترچه آزمون و پرسشنامه دانش كه مطمئن شويد هر دانشبسيار مهم است . را بهم بزنيد
  .كند هاي روي ابزارها درج شده است، دريافت مي آموز و برچسب براي خود را، طبق آنچه در فرم رديابي دانش

  آموز فرم رديابي دانش .2-1- 1
كند كدام دفترچه آزمون بايد به كدام  عيين مياين فرم ت. آموز در اجراي آزمون بسيار مهم است فرم رديابي دانش

  .آموز را ثبت كنيد آموز داده شود، و شما بايد با استفاده از اين فرم وضعيت شركت دانش دانش

يك بخش براي جلسه  — تقسيم شده است قسمتستون تعيين شده براي ثبت وضعيت شركت دانش آموز به دو 
  .براني، اگر برگزار شودبراي جلسه ج) سايه خورده(اصلي و ديگري 

  :آموزان را ثبت كنيد شما بايد با استفاده از كدهاي زير وضعيت شركت دانش

  آموزان حاضر در جلسه براي دانش     Cكد 

  آموزان حاضر در جلسه با استفاده از كمك خاص براي دانش     SAكد 

  آموزان غايب براي دانش     Aكد 

  اند سه را ترك كردهآموزاني كه رسماً مدر براي دانش     NAكد 

به . شود ، حاضر محسوب ميباشدآموزي كه حتي در يك بخش از دو بخش آزمون حضور داشته  دانش
  .شود اند كدي داده نمي آموزاني كه از آزمون حذف شده دانش

  .ارائه شده است 1- 1در تصوير نمونه اي از فرم تكميل شده رديابي دانش آموز 
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  آموز رم تكميل شده رديابي دانشاي از ف نمونه: 1- 1تصوير 
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آموزان كالس درج  كنيد كه چند شماره شناسايي اضافه و بيشتر از تعداد دانش آموز مشاهده مي در فرم رديابي دانش
آموز اضافه  نشهاي دا هاي آزمون اضافه و پرسشنامه هاي اضافه، همراه با دفترچه بايد از اين شماره شما. شده است

  :دياستفاده كندر شرايط زير 

آموز ثبت  كه نام او روي فرم رديابي دانش آموز جديدي در كالس حضور دارد اگر در هنگام آزمون دانش ›
نام . دياستفاده كنمربوطه آموز  هاي آزمون اضافه و پرسشنامه دانش از يكي از دفترچه ،نشده است

د، و با استفاده از سطر مربوطه از سه سطر تخصيص ياستفاده بنويس مورد )هاي( آموز را روي نسخه دانش
  .ديآموز را تكميل كن فرم رديابي دانش) مشخص شده است >A<كه با (داده شده به ابزارهاي آزمون اضافه 

با آن را  ،مخدوش شدهاختصاص داده شده  آموز پرسشنامه دانش /پيشرفت تحصيلي اگر دفترچه آزمون ›
سام  آموز، شماره شناسايي اصلي دانش آموز و چك نام دانش. كنيدهاي اضافه جايگزين  يكي از نسخه

(CheckSum)  را روي فرم رديابي تغييرات مورد استفاده درج و ) هاي(روي نسخهدفترچه او را
  .ديآموز نيز ثبت نماي دانش

  فرم اجراي آزمون .2-2- 1
هماهنگ كننده آزمون تهيه و به شما داده شده است، زمانبندي شما بايد با استفاده از فرم اجراي آزمون كه توسط 

يك فرم . جلسات را ثبت و به چند سوال درباره شرايط يا مسايل خاص پيش آمده در طول اجراي آزمون پاسخ دهيد
  .سفيد اجراي آزمون در ضميمه اين راهنما آورده شده است

  زمانبندي جلسات آزمون .1-3
هاي آزمون  گيرد كه با دو بخش دفترچه لي در پرلز و تيمز در دوبخش صورت مياجراي آزمون پيشرفت تحصي

اين . شود، اجرا شود هردو بخش آزمون بايد در يك روز و با استراحت كوتاهي كه بين آنها داده مي. مطابقت دارد
  .دقيقه طول بكشد 30بيش از استراحت نبايد 

ها  ها، توزيع دفترچه آموزان، خواندن دستورعمل كردن دانشسازي، شامل آماده  دقيقه براي آماده 10حدود  ›
  و غيره

 دفترچه آزمون 1پاسخگويي به بخش دقيقه براي پاية هشتم جهت  45پاية چهارم و دقيقه براي  36 ›
  پيشرفت تحصيلي

  )دقيقه 30حداكثر تا ( دقيقه 15استراحت كوتاه، قريب  ›
ها از روي راهنماي  اي بخش دوم، شامل خواندن دستورعملآموزان بر كردن دانش  دقيقه براي آماده 5 ›

  مجري آزمون و غيره
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 دفترچه آزمون 2پاسخگويي به بخش  دقيقه براي پاية هشتم جهت 45پاية چهارم و براي دقيقه  36 ›
  پيشرفت تحصيلي

هاي واقعي  زمانشما بايد . هاي زماني تعيين شده را به طور كامل رعايت كنيد بسيار مهم است كه شما محدوديت
  .جلسات آزمون را روي فرم اجراي آزمون ثبت كنيد

آموز و دفترچه آزمون پيشرفت تحصيلي در يك روز به اجرا گذاشته  شود كه پرسشنامه دانش اگرچه قوياً توصيه مي
امه توانند روز ديگري را براي پاسخگويي به پرسشن شوند، در موارد اجتناب ناپذير هماهنگ كنندگان آزمون مي

دقيقه وقت  30حدود . اين روز بايد بعد از اجراي دفترچه آزمون پيشرفت تحصيلي باشد. آموز در نظر بگيرند دانش
  .آموز را تكميل كنند آموزان پرسشنامه دانش الزم است تا دانش

 ناظر بر جلسات آزمون ضوابط .1-4

  :زير را رعايت كنيدبه عنوان مجري آزمون شما بايد در طول اجراي آزمون مقررات عمومي 

شوند جواب ندهيد، و هيچ نوع اطالعات، پاسخ يا  به سواالتي كه درباره محتواي سواالت آزمون مطرح مي ›
است كه آن نوع ين از ا يبهترين پاسخ به هر سوال. دستورعملي درباره هيچيك از سواالت آزمون ارائه نكنيد

  ".تالشتان را بكنيد تا به سواالت پاسخ دهيد توانم به سواالت پاسخ دهم، بهترين متاسفم، نمي"
هاي خود را درج  دانند چگونه بايد پاسخ اند چه بايد بكنند و مي آموزان فهميده مطمئن شويد كه همه دانش ›

  .توانيد به سواالت مربوط به اين موارد پاسخ دهيد شما مي. كنند
  .ه ندارند از ماشين حساب استفاده كنندكنند اجاز آموزان پايه چهارم كه در آزمون شركت مي دانش ›
  .توانند از ماشين حساب استفاده نمايند كنند مي آموزان پايه هشتم كه در آزمون شركت مي دانش ›
هاي عكاسي يا ويدئو بايد در طول  تلفن همراه، كامپيوترهاي پرتابل، دوربينهمه وسائل الكترونيكي مانند  ›

  .هداري شوداجراي آزمون در بيرون از جلسه نگ
ها  آموزان مشغول پاسخگويي هستند، در اطراف اتاق حركت كنيد تا ببينيد آنها دستورعمل در حاليكه دانش ›

  .دهند كنند و به سواالت بخش مربوطه از دفترچه آزمون پاسخ مي را درست دنبال مي
اگر . را ترك كنندتوانند جلسه آزمون  مي) بيماريمانند ( آموزان تنها در شرايط اضطراري  دانش ›

تواند جلسه را كامل كند، دفترچه او را بگيريد و روي جلد دفترچه دليل اين را كه چرا جلسه  آموزي نمي دانش
تواند در وقت باقيمانده به  آموزي جلسه را ترك و سپس بازگشت، مي اگر دانش. را ترك كرده است، بنويسيد
انند هنگام ترك اتاق هيچيك از مواد آزمون را با خود به تو آموزان نمي دانش. سواالت دفترچه پاسخ بدهد

  .بيرون ببرند
يا پرسشنامه او را تحويل بگيريد و / آموزي از مشاركت در آزمون سر باز زد، دفترچه او و اگر دانش ›

  .آموز ثبت نماييد موضوع را روي فرم رديابي دانش
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. ه جلسه رسيد، دفترچه او را به وي بدهيدآموزي دير، اما قبل از شروع جلسه آزمون، ب اگر دانش ›
اند و شما  هاي خود را باز كرده آموزان دفترچه زماني كه دانش(آموزاني كه پس از شروع جلسه  دانش

  .به جلسه وارد شوند نبايد در آزمون شركت كنند) ايد ها را آغاز كرده خواندن دستورعمل
تواند  از جلسه اول و قبل از شروع جلسه دوم رسيد، ميآموزي در استراحت بين دو جلسه، بعد  اگر دانش ›

  .شما بايد مراقبت كنيد كه او به بخش دوم آزمون پاسخ بدهد. در جلسه دوم آزمون شركت كند
تواند از  دفترچه خود را قبل از پايان وقت جلسه به اتمام رساند، مي 2يا بخش  1آموزي بخش  اگر دانش ›

  .هاي خود به سؤاالت همان بخش استفاده نمايد خوقت باقيمانده براي مرور پاس
  .اي را كه در حين اجراي آزمون با آن مواجه شديد روي فرم اجراي آزمون يادداشت كنيد هرگونه مسأله ›
شما بايد به معلم بفهمانيد كه . كند آموزان مورد آزمون در جلسه آزمون شركت مي اغلب اوقات، معلم دانش ›

آموزان پاسخ بدهد يا هر نوع اطالعات خاص، پاسخ يا دستورعملي درباره  الي دانشنبايد به سؤاالت احتم
متاسفم، "است كه نوع آن ين از ا يبهترين پاسخ به هر سوالمجدداً، . هيچ سؤالي در جلسه آزمون ارائه كند

  ".توانم به سواالت پاسخ دهم، بهترين تالشتان را بكنيد تا به سواالت پاسخ دهيد نمي

  ي آزموناجرا 2
  اجراي آزمون پيشرفت تحصيلي. 2-1

اند بايد بلند و كلمه به كلمه  چاپ شدهدر متن اجرايي  برجستهمشخص و به صورت   هايي كه با نماد دستورعمل
در همه كشورها به يك شيوه اداره آموزان خوانده شوند تا اطمينان حاصل شود كه جلسات آزمون  براي دانش

ها آشنا شويد اما تالش نكنيد كه آنها را حفظ  قبل از روز آزمون با اين دستورعمل اگرچه شما بايد. شود مي
اند الزم نيست بلند  نكاتي كه برجسته نوشته نشده. اند بخوانيد طور كه نوشته شده ها را دقيقاً همان دستورعمل.كنيد

  .هايي براي خود شما هستند آنها دستورعمل. خوانده شوند

  :نبراي شروع جلسه آزمو

مطمئن شويد كه هماهنگ كننده آزمون شماره شناسايي كالس را در باالي فرم اجراي آزمون ثبت كرده  ›
آموز پيدا  فرم رديابي دانش )ب(توانيد آن را در ستون  اگر اين شماره فراموش شده است، شما مي. است
  .كنيد

و در مورد آزمون پايه (ودكار اند و هيچ چيز به جز يك خ آموزان آرام نشسته مطمئن شويد كه دانش ›
  .روي ميزشان نيست )هشتم، يك ماشين حساب

  .كنيدثبت فرم اجراي آزمون ) الف9(ساعت را در خانه  ›
  .متن اجرايي را بخوانيد ›
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  متن اجراي آزمون پايه چهارم .1-1- 2
اره رياضيات آموزان جهان درب المللي كه آنچه را دانش اين مدرسه براي شركت در يك پروژه مهم بين  

كشورهاي مختلفي از سراسر جهان . كند، انتخاب شده است توانند انجام دهند مطالعه مي دانند و مي مي
وقتي من درباره . كنيد شما در يك آزمون رياضيات و علوم شركت مي. كنند در اين مطالعه شركت مي
  .و با دقت گوش كنيد مايلم همه شما آرام پشت ميزهايتان بنشينيد كنم آزمون امروز صحبت مي

هركدام از شما يك دفترچه . را باز نكنيد نام آ نگفتهكه تا وقتي . دهم ها را به شما مي دفترچهمن حاال   
  .ها مثل هم نيستند همه دفترچه. كنيد دريافت مي

، مانند همه وسايل الكترونيكي. هاي كاغذ روي ميزتان داريد، آنها را كنار بگذاريد اگر كتاب درسي يا ورق  
هاي عكاسي يا فيلمبرداري بايد در طول اجراي آزمون در  تلفن همراه، كامپيوترهاي پرتابل، دوربين

  .بيرون از جلسه نگهداري شود

آموز دفترچه خاص آماده شده براي  مطمئن شويد كه هر دانش كنيد ميهاي آزمون را توزيع  دفترچه در حالي كه
آموز را از روي دفترچه بخوانيد و دفترچه را به او  توانيد نام دانش ار، شما ميبراي اين ك. كند ميخودش را دريافت 

در ستون آموز را  وضعيت شركت دانش. ايد اجازه ندهيد دفترچه را باز كنند آموزان نگفته تا زماني كه به دانش. بدهيد
براني هستيد، از قسمت سايه اگر شما در حال اجراي جلسه ج. آموز ثبت كنيد فرم رديابي دانش) جلسه آزمون( 8

  .استفاده كنيد) جلسه آزمون( 8ستون  هخورد

آن را به هيچكس ديگر ندهيد زيرا كه هر دفترچه . آموزي غايب است، دفترچه آزمون او را كنار بگذاريد اگر دانش
  .آموز خاصي آماده شده است براي دانشآزمون 

آموز ليست نشده است، يا دفترچه اختصاص  رم رديابي دانشنام او در فآموزي در كالس حضور دارد كه  اگر دانش
توضيح  1- 2- 1آموزي مخدوش شده است، از يكي از سه دفترچه اضافه، همان طور كه در بخش  يافته اصلي دانش

  .داده شده استفاده كنيد

  :آموزان بخوانيد دانشآموز را تكميل كرديد، متن زير را براي  ها را توزيع و فرم رديابي دانش بعد از آنكه دفترچه

  اند؟ همه دفترچه آزمون دريافت كرده  

  .اگر پاسخ منفي است، دليل آن را پيدا كنيد و طبق آنچه قبالً گفته شد عمل نماييد. ، ادامه دهيداستمثبت اگر پاسخ 

صفحه اول دفترچه . دفترچه آزمون شما چسب خورده است، با استفاده از خودكار چسب آن را باز كنيد  
خوانم شما هم به  لطفاً همان طور كه من راهنما را بلند مي. است باز كنيد "هاي كلي راهنمايي"را كه 

  .مطالب نوشته شده دقت كنيد

  
  هاي كلي راهنمايي
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ها براي  ممكن است بعضي از سؤال. دهيد هايي در رياضي و علوم پاسخ مي در اين آزمون، شما به سؤال  
ها و هم به  ها پاسخ دهيد، هم به مشكل سعي كنيد به همه سؤال. باشند شما آسان و بعضي ديگر مشكل

  .ها آسان
كنيد صحيح است انتخاب كنيد و دايره مقابل آن  ها، شما بايد پاسخي را كه فكر مي براي بعضي از سؤال  

  .دهد با دايره مقابل پاسخ صحيح كه پر شده است نشان ميرا   اين نوع سؤال 1مثال . را پر كنيد

  
  

اگر شما درباره پاسخ يك سؤال مطمئن . دقيقه است 60پر شده است چون يك ساعت  "ج"دايره حرف   
  .كنيد بهترين است پر كنيد، و به سؤال بعد برويد نيستيد، دايره مقابل پاسخي را كه فكر مي

يد، همان بكش " X"خودتان يك ضربدر  اولاگر تصميم گرفتيد پاسخ خود را تغيير دهيد، روي پاسخ   
دهد كه  نشان مي 2مثال . سپس، دايره مقابل پاسخ جديد خود را پر كنيد. بينيد طور كه در مثال مي

  .چگونه اين كار را انجام دهيد
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براي پاسخ اين . ها شما بايد پاسخ خود را در جاي خالي زير سؤال بنويسيد براي بعضي از سؤال  

ها را نشان  اي از اين سؤال نمونه 3مثال . اعداد استفاده كنيدها يا  توانيد از كلمات، شكل ها مي سؤال
 .دهد مي

 

  
هاي علوم توضيح دهيد، يا راه  پاسخ خود را در سؤالبراي گرفتن نمره كامل شما بايد  ،بعضي اوقات  

سعي كنيد در اين موارد توضيحات و محاسبات شما تميز . هاي رياضي نشان دهيد حل خود را در سؤال
در بعضي از سؤاالت اين آزمون كه . ترين شكل بنويسيد هاي رياضي را به ساده ا باشد و پاسخو خوان

است، مثل كشور خودمان  "زد"درباره پول است، فرض كنيد شما در كشوري هستيد كه واحد پول آن 
  .است "ريال"كه واحد پول آن 
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با . د پاسخ شما تميز و خوانا باشدسعي كنيهر وقت از شما سؤال شده است كه پاسخ خود را بنويسيد،   
اگر درباره پاسخي مطمئن . دقت درباره هر سؤال فكر كنيد، و تا حد امكان به طور كامل پاسخ دهيد

  .رسد بنويسيد و به سؤال بعد برويد نيستيد، بهترين پاسخي را كه به فكرتان مي
بعد از . يك استراحت كوتاه داريد سپس. دقيقه وقت داريد 36شما براي تكميل بخش اول دفترچه آزمون   

  .دقيقه ديگر هم براي تكميل بخش دوم وقت داريد 36استراحت، 
  .توانيد از ماشين حساب استفاده كنيد در اين آزمون شما نمي  

  1هاي بخش  دستورعمل
د، درباره پاسخي مطمئن نيستياگر . هر سؤال را با دقت بخوانيد و تالش كنيد به آن پاسخ درست بدهيد  

  .بنويسيد و به سؤال بعد برويدانتخاب كنيد يا رسد  بهترين پاسخي را كه به فكرتان مي
  .دقيقه وقت داريد تا اين بخش آزمون را تكميل كنيد 36شما   
  .به شما گفته نشده كارتان را شروع نكنيدوقتي تا   

  

د و تا زماني كه به شما گفته دست از كار بكشي. بينيد را مي ايستدر پايان بخش اول دفترچه، عبارت   
را تمام كرديد،  1اگر قبل از پايان وقت، پاسخگويي به بخش . شروع نكنيدكار روي بقيه دفترچه را نشده 

  .هاي خود را مرور كنيد توانيد در مدت زمان باقيمانده پاسخ مي

  آيا سؤالي هست؟  

سپس . فرم اجراي آزمون ثبت كنيد) ب9(خانه آموزان جلب شد، ساعت را در  وقتي همه مشكالت حل و توجه دانش
  :بگوييد

دقيقه  36به خاطر داشته باشيد كه شما . را باز كنيد، و كار خود را شروع كنيد 1صفحه اول بخش حاال   
  .وقت داريد كه بخش اول دفترچه را تكميل كنيد

فرم اجراي آزمون ثبت ) الف10(خانه ساعت را در . از همين حاال محاسبه كنيد 1براي بخش دقيقه را  36شروع زمان 
  .كنيد

به ياد داشته باشيد كه . اند كار خود را روي بخش درستي از دفترچه آغاز كردهآموزان  مطمئن شويد كه همه دانش
در اطراف اتاق آموزان مشغول كارند، شما بايد  در حالي كه دانش. آموزان كمك كنيد شما نبايد در آزمون به دانش

  .دهند پاسخ مي خوداز دفترچه درستي االت بخش ؤببينيد آنها به س حركت كنيد تا

  :دقيقه قبل از پايان جلسه، متن زير را بخوانيد 10
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سعي كنيد تا قبل از استراحت به همه سؤاالت بخش . دقيقه ديگر تا زمان استراحت فرصت داريد 10شما   
  اول دفترچه خود پاسخ دهيد 

  :وييدبگآخر دقيقه  10بعد از اتمام 

. ديگر چيزي ننويسيد. ها را روي ميز بگذاريد هاي خود را ببنديد و قلم لطفاً دفترچه. وقت شما تمام است  
  .دقيقه استراحت داريد تا رفع خستگي كنيد 15حاال 

  .فرم اجراي آزمون ثبت كنيد) ب10(ساعت را در خانه 

  )دقيقه طول بكشد 30نبايد بيش از ( استراحت

آنها را در زمان استراحت . آموزان بگيريد ها را يك به يك از دانش كنيد، دفترچه احت اتاق را ترك مياگر در طول استر
ها را توزيع كنيد، مانند آنچه در شروع جلسه آزمون انجام  بعد از استراحت، دوباره دفترچه. در محلي مطمئن نگهداريد

كند كه در نيمه اول جلسه آزمون روي آن كار  يافت مياي را در آموز همان دفترچه مطمئن شويد كه هر دانش. داديد
  .كرده است

  

  

  2هاي بخش  دستورعمل
  .ثبت كنيد اجراي آزمونفرم ) الف11(ساعت را در خانه 

هاي آزمون  آموزان آرام نشستند دفترچه وقتي همه دانش. اند آموزان سر جاي خود نشسته مطمئن شويد كه همه دانش
  :سپس بگوييد. توزيع كنيد را، اگر الزم است، دوباره

  هاي خود را دريافت كردند؟ همه دفترچه  

  .را براي آنان بخوانيد 2هاي بخش  آموزان جلب شد، دستورعمل وقتي همه مشكالت حل و توجه دانش

وقت داريد تا اين دقيقه  36شما . دهيد ، شما به سؤاالت بيشتري در رياضي و علوم پاسخ مي 2در بخش   
  .تكميل كنيد بخش آزمون را

اگر درباره پاسخي مطمئن نيستيد، . هر سؤال را با دقت بخوانيد و تالش كنيد به آن پاسخ درست بدهيد  
  .بنويسيد و به سؤال بعد برويدانتخاب كنيد يا رسد  بهترين پاسخي را كه به فكرتان مي

  .تا وقتي به شما گفته نشده كارتان را شروع نكنيد  

را  2اگر قبل از پايان وقت، پاسخگويي به بخش . بينيد را مي ايستفترچه، عبارت در پايان بخش اول د  
  .هاي خود را در بخش دوم دفترچه مرور كنيد توانيد در مدت زمان باقيمانده پاسخ تمام كرديد، مي
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  آيا سؤالي هست؟  

ي آزمون ثبت كنيد و فرم اجرا) ب11(آموزان جلب شد، ساعت را در خانه  وقتي همه مشكالت حل و توجه دانش
  :بگوييد

دقيقه  36به خاطر داشته باشيد كه شما . را باز كنيد، و كار خود را شروع كنيد 2صفحه اول بخش حاال   
  .وقت داريد كه بخش دوم دفترچه را تكميل كنيد

ي آزمون ثبت فرم اجرا) الف12(ساعت را در خانه . از همين حاال محاسبه كنيد 2دقيقه را براي بخش  36شروع زمان 
  .كنيد

آموزان مشغول كارند، شما  در حالي كه دانش. آموزان كمك كنيد به ياد داشته باشيد كه شما نبايد در آزمون به دانش
اگر  .دهند از دفترچه آزمون پاسخ ميدرستي االت بخش ؤدر اطراف اتاق حركت كنيد تا ببينيد آنها به سبايد 
هاي خود را در بخش  او پاسخپاسخگويي را به پايان رساند، مطمئن شويد كه آموزي زودتر از اتمام وقت كار  دانش

  .كند ميدوم دفترچه مرور 

  

  

  :دقيقه قبل از پايان جلسه، متن زير را بخوانيد 10

سعي كنيد به همه سؤاالت . دقيقه ديگر براي پاسخگويي به بخش دوم دفترچه فرصت داريد 10شما   
  د بخش دوم دفترچه خود پاسخ دهي

  :دقيقه بگوييد 10بعد از اتمام 

ديگر هيچ چيزي . ها را روي ميز بگذاريد هاي خود را ببنديد و قلم لطفاً دفترچه. وقت شما تمام است  
  .ننويسيد

  :، سپس بگوييدفرم اجراي آزمون ثبت كنيد) ب12(ساعت را در خانه 

  .مها را جمع كن لطفاً سر جاي خود بنشينيد تا من دفترچه. متشكرم  

  :شود، بگوييد هاي آزمون اجرا مي آموز بعد از دفترچه اگر پرسشنامه دانش

. خواهم به يك پرسشنامه كوتاه پاسخ دهيد پس از آن، از شما مي. دقيقه وقت استراحت داريد 15حاال   
  .لطفاً سر موقع باز گرديد

مطمئن شويد  تاآموز را كنترل كنيد  بي دانشدوباره فرم رديا. ها را جمع كنيد و در محلي مطمئن نگهداريد همه دفترچه
  .ايد ها را جمع كرده همه دفترچه

  متن اجراي آزمون پايه هشتم .1-2- 2
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آموزان جهان درباره رياضيات  المللي كه آنچه را دانش اين مدرسه براي شركت در يك پروژه مهم بين  
كشورهاي مختلفي از سراسر جهان . تكند، انتخاب شده اس توانند انجام دهند مطالعه مي دانند و مي مي

وقتي من درباره . كنيد شما در يك آزمون رياضيات و علوم شركت مي. كنند در اين مطالعه شركت مي
  .كنم مايلم همه شما آرام پشت ميزهايتان بنشينيد و با دقت گوش كنيد آزمون امروز صحبت مي

هركدام از شما يك دفترچه . ام آن را باز نكنيد تهتا وقتي كه نگف. دهم ها را به شما مي حاال من دفترچه  
  .ها مثل هم نيستند همه دفترچه. كنيد دريافت مي

اگر ماشين حساب داريد . هاي كاغذ روي ميزتان داريد، آنها را كنار بگذاريد اگر كتاب درسي يا ورق  
، مانند تلفن همراه، كامپيوترهاي ديگر همه وسايل الكترونيكي. توانيد آن را روي ميز نگهداريد مي

  .هاي عكاسي يا فيلمبرداري بايد در طول اجراي آزمون در بيرون از جلسه نگهداري شود پرتابل، دوربين

آموز دفترچه خاص آماده شده براي  كنيد مطمئن شويد كه هر دانش هاي آزمون را توزيع مي در حالي كه دفترچه
آموز را از روي دفترچه بخوانيد و دفترچه را به او  توانيد نام دانش ار، شما ميبراي اين ك. كند خودش را دريافت مي

آموز را در ستون  وضعيت شركت دانش. ايد اجازه ندهيد دفترچه را باز كنند آموزان نگفته تا زماني كه به دانش. بدهيد
براني هستيد، از قسمت سايه اگر شما در حال اجراي جلسه ج. آموز ثبت كنيد فرم رديابي دانش) جلسه آزمون( 8

  .استفاده كنيد) جلسه آزمون( 8ستون  هخورد

آن را به هيچكس ديگر ندهيد زيرا كه هر دفترچه . آموزي غايب است، دفترچه آزمون او را كنار بگذاريد اگر دانش
  .آموز خاصي آماده شده است آزمون براي دانش

آموز ليست نشده است، يا دفترچه اختصاص  رم رديابي دانشآموزي در كالس حضور دارد كه نام او در ف اگر دانش
توضيح  1- 2- 1آموزي مخدوش شده است، از يكي از سه دفترچه اضافه، همان طور كه در بخش  يافته اصلي دانش

  .داده شده استفاده كنيد

  :آموزان بخوانيد دانشآموز را تكميل كرديد، متن زير را براي  ها را توزيع و فرم رديابي دانش بعد از آنكه دفترچه

  اند؟ همه دفترچه آزمون دريافت كرده  

  .اگر پاسخ منفي است، دليل آن را پيدا كنيد و طبق آنچه قبالً گفته شد عمل نماييد. اگر پاسخ مثبت است، ادامه دهيد

صفحه اول دفترچه . دفترچه آزمون شما چسب خورده است، با استفاده از خودكار چسب آن را باز كنيد  
خوانم شما هم به  لطفاً همان طور كه من راهنما را بلند مي. است باز كنيد "هاي كلي راهنمايي"را كه 

 .مطالب نوشته شده دقت كنيد

  

  هاي كلي راهنمايي
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ها براي  ممكن است بعضي از سؤال. دهيد هايي در رياضي و علوم پاسخ مي در اين آزمون، شما به سؤال  
ها و هم به  ها پاسخ دهيد، هم به مشكل سعي كنيد به همه سؤال. باشند شما آسان و بعضي ديگر مشكل

  .ها آسان
كنيد صحيح است انتخاب كنيد و دايره مقابل آن  ها، شما بايد پاسخي را كه فكر مي براي بعضي از سؤال  

  .دهد را با دايره مقابل پاسخ صحيح كه پر شده است نشان مي  اين نوع سؤال 1مثال . را پر كنيد

  
اگر شما درباره پاسخ يك سؤال مطمئن . دقيقه است 60پر شده است چون يك ساعت  "ج"دايره حرف   

  .كنيد بهترين است پر كنيد، و به سؤال بعد برويد نيستيد، دايره مقابل پاسخي را كه فكر مي
د، همان بكشي " X"اگر تصميم گرفتيد پاسخ خود را تغيير دهيد، روي پاسخ اول خودتان يك ضربدر   

دهد كه  نشان مي 2مثال . سپس، دايره مقابل پاسخ جديد خود را پر كنيد. بينيد طور كه در مثال مي
  .چگونه اين كار را انجام دهيد
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براي پاسخ اين . ها شما بايد پاسخ خود را در جاي خالي زير سؤال بنويسيد براي بعضي از سؤال  
ها را نشان  اي از اين سؤال نمونه 3مثال . اعداد استفاده كنيدها يا  توانيد از كلمات، شكل ها مي سؤال
  .دهد مي

  
هاي علوم توضيح دهيد، يا راه  بعضي اوقات، براي گرفتن نمره كامل شما بايد پاسخ خود را در سؤال  

سعي كنيد در اين موارد توضيحات و محاسبات شما تميز . هاي رياضي نشان دهيد حل خود را در سؤال
در بعضي از سؤاالت اين آزمون كه . ترين شكل بنويسيد هاي رياضي را به ساده باشد و پاسخ و خوانا

است، مثل كشور خودمان  "زد"درباره پول است، فرض كنيد شما در كشوري هستيد كه واحد پول آن 
  .است "ريال"كه واحد پول آن 

  
  

با . يد پاسخ شما تميز و خوانا باشدهر وقت از شما سؤال شده است كه پاسخ خود را بنويسيد، سعي كن  
اگر درباره پاسخي مطمئن . دقت درباره هر سؤال فكر كنيد، و تا حد امكان به طور كامل پاسخ دهيد

  .رسد بنويسيد و به سؤال بعد برويد نيستيد، بهترين پاسخي را كه به فكرتان مي
بعد از . س يك استراحت كوتاه داريدسپ. دقيقه وقت داريد 45شما براي تكميل بخش اول دفترچه آزمون   

  .دقيقه ديگر هم براي تكميل بخش دوم وقت داريد 45استراحت، 
توانيد بدون استفاده از ماشين حساب پاسخ دهيد، اما اگر ماشين حساب در دسترس  ها را مي همه سؤال  

  .توانيد از آن استفاده كنيد داريد مي
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  1هاي بخش  دستورعمل
اگر درباره پاسخي مطمئن نيستيد، . بخوانيد و تالش كنيد به آن پاسخ درست بدهيد هر سؤال را با دقت  

  .رسد انتخاب كنيد يا بنويسيد و به سؤال بعد برويد بهترين پاسخي را كه به فكرتان مي
  .دقيقه وقت داريد تا اين بخش آزمون را تكميل كنيد 45شما   
  .نيدتا وقتي به شما گفته نشده كارتان را شروع نك  

دست از كار بكشيد و تا زماني كه به شما گفته . بينيد را مي ايستدر پايان بخش اول دفترچه، عبارت   
را تمام كرديد،  1اگر قبل از پايان وقت، پاسخگويي به بخش . نشده كار روي بقيه دفترچه را شروع نكنيد

  .هاي خود را مرور كنيد توانيد در مدت زمان باقيمانده پاسخ مي

  يا سؤالي هست؟آ  

سپس . فرم اجراي آزمون ثبت كنيد) ب9(آموزان جلب شد، ساعت را در خانه  وقتي همه مشكالت حل و توجه دانش
  :بگوييد

دقيقه  45به خاطر داشته باشيد كه شما . را باز كنيد، و كار خود را شروع كنيد 1صفحه اول بخش حاال   
  .وقت داريد كه بخش اول دفترچه را تكميل كنيد

فرم اجراي آزمون ثبت ) الف10(ساعت را در خانه . از همين حاال محاسبه كنيد 1دقيقه را براي بخش  45شروع زمان 
  .كنيد

به ياد داشته باشيد كه . اند آموزان كار خود را روي بخش درستي از دفترچه آغاز كرده مطمئن شويد كه همه دانش
در اطراف اتاق آموزان مشغول كارند، شما بايد  در حالي كه دانش. آموزان كمك كنيد شما نبايد در آزمون به دانش
  .دهند پاسخ ميخود از دفترچه درستي االت بخش ؤحركت كنيد تا ببينيد آنها به س

  

  

  :دقيقه قبل از پايان جلسه، متن زير را بخوانيد 10

به همه سؤاالت بخش  سعي كنيد تا قبل از استراحت. دقيقه ديگر تا زمان استراحت فرصت داريد 10شما   
  اول دفترچه خود پاسخ دهيد 

  :بگوييدآخر دقيقه  10بعد از اتمام 

. ديگر چيزي ننويسيد. ها را روي ميز بگذاريد هاي خود را ببنديد و قلم لطفاً دفترچه. وقت شما تمام است  
  .دقيقه استراحت داريد تا رفع خستگي كنيد 15حاال 
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  .آزمون ثبت كنيد فرم اجراي) ب10(ساعت را در خانه 

  )دقيقه طول بكشد 30نبايد بيش از ( استراحت
آنها را در زمان استراحت . آموزان بگيريد ها را يك به يك از دانش كنيد، دفترچه اگر در طول استراحت اتاق را ترك مي

ع جلسه آزمون انجام ها را توزيع كنيد، مانند آنچه در شرو بعد از استراحت، دوباره دفترچه. در محلي مطمئن نگهداريد
كند كه در نيمه اول جلسه آزمون روي آن كار  اي را دريافت مي آموز همان دفترچه مطمئن شويد كه هر دانش. داديد

  .كرده است

  2هاي بخش  دستورعمل
  .ثبت كنيد اجراي آزمونفرم ) الف11(ساعت را در خانه 

هاي آزمون  آموزان آرام نشستند دفترچه ي همه دانشوقت. اند آموزان سر جاي خود نشسته مطمئن شويد كه همه دانش
  :سپس بگوييد. را، اگر الزم است، دوباره توزيع كنيد

  هاي خود را دريافت كردند؟ همه دفترچه  

  .را براي آنان بخوانيد 2هاي بخش  آموزان جلب شد، دستورعمل وقتي همه مشكالت حل و توجه دانش

دقيقه وقت داريد تا اين  45شما . دهيد ر رياضي و علوم پاسخ مي، شما به سؤاالت بيشتري د 2در بخش   
  .بخش آزمون را تكميل كنيد

اگر درباره پاسخي مطمئن نيستيد، . هر سؤال را با دقت بخوانيد و تالش كنيد به آن پاسخ درست بدهيد  
  .بنويسيد و به سؤال بعد برويدانتخاب كنيد يا رسد  بهترين پاسخي را كه به فكرتان مي

  .تا وقتي به شما گفته نشده كارتان را شروع نكنيد  

را  2اگر قبل از پايان وقت، پاسخگويي به بخش . بينيد را مي ايستدر پايان بخش اول دفترچه، عبارت   
  .هاي خود را در بخش دوم دفترچه مرور كنيد توانيد در مدت زمان باقيمانده پاسخ تمام كرديد، مي

  

  آيا سؤالي هست؟  

فرم اجراي آزمون ثبت كنيد و ) ب11(آموزان جلب شد، ساعت را در خانه  همه مشكالت حل و توجه دانش وقتي
  :بگوييد

دقيقه  45به خاطر داشته باشيد كه شما . را باز كنيد، و كار خود را شروع كنيد 2صفحه اول بخش حاال   
  .وقت داريد كه بخش دوم دفترچه را تكميل كنيد
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فرم اجراي آزمون ثبت ) الف12(ساعت را در خانه . از همين حاال محاسبه كنيد 2را براي بخش دقيقه  45شروع زمان 
  .كنيد

آموزان مشغول كارند، شما  در حالي كه دانش. آموزان كمك كنيد به ياد داشته باشيد كه شما نبايد در آزمون به دانش
اگر  .دهند پاسخ مي خوداز دفترچه ستي دراالت بخش ؤدر اطراف اتاق حركت كنيد تا ببينيد آنها به سبايد 
هاي خود را در بخش  آموزي زودتر از اتمام وقت كار پاسخگويي را به پايان رساند، مطمئن شويد كه او پاسخ دانش

  .كند دوم دفترچه مرور مي

  :دقيقه قبل از پايان جلسه، متن زير را بخوانيد 10

سعي كنيد به همه سؤاالت . فترچه فرصت داريددقيقه ديگر براي پاسخگويي به بخش دوم د 10شما   
  بخش دوم دفترچه خود پاسخ دهيد 

  :دقيقه آخر بگوييد 10بعد از اتمام 

  .ديگر چيزي ننويسيد. ها را روي ميز بگذاريد هاي خود را ببنديد و قلم لطفاً دفترچه. وقت شما تمام است  

  :بگوييد، سپس فرم اجراي آزمون ثبت كنيد) ب12(ساعت را در خانه 

  .ها را جمع كنم لطفاً سر جاي خود بنشينيد تا من دفترچه. متشكرم  

  :شود، بگوييد هاي آزمون اجرا مي آموز بعد از دفترچه اگر پرسشنامه دانش

. خواهم به يك پرسشنامه كوتاه پاسخ دهيد پس از آن، از شما مي. دقيقه وقت استراحت داريد 15حاال   
  .لطفاً سر موقع باز گرديد

مطمئن شويد  تاآموز را كنترل كنيد  دوباره فرم رديابي دانش. ها را جمع كنيد و در محلي مطمئن نگهداريد همه دفترچه
  .ايد ها را جمع كرده همه دفترچه

  

  آموز اجراي پرسشنامه دانش .2-2
بلند براي با صداي اند بايد  چاپ شدهدر اين بخش  برجستهمشخص و به صورت  هايي كه با نماد  دستورعمل

هايي  آنها دستورعمل. اند الزم نيست بلند خوانده شوند نكاتي كه برجسته نوشته نشده. آموزان خوانده شوند دانش
  .براي خود شما هستند

  :قبل از شروع اجراي پرسشنامه

  .آموز و فرم اجراي آزمون مربوطه را در اختيار داريد مطمئن شويد كه فرم رديابي دانش ›
اند، و خودكار در  سر جاي خود نشستهآرام آموزان در كالس حضور دارند،  كه همه دانشمطمئن شويد  ›

  .اختيار دارند
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  متن اجراي پرسشنامه پايه چهارم .2-1- 2
  :آموزان آرام سر جاي خود نشستند، متن زير را بخوانيد وقتي همه دانش

ام پرسشنامه را  تا وقتي به شما نگفته .دهم حاال من پرسشنامه كوتاهي را كه بايد تكميل كنيد به شما مي  
  .باز نكنيد

آموز دفترچه خاص آماده شده براي خودش را  كنيد مطمئن شويد كه هر دانش ها را توزيع مي در حالي كه پرسشنامه
. آموز را از روي دفترچه بخوانيد و دفترچه را به او بدهيد توانيد نام دانش براي اين كار، شما مي. كند دريافت مي

اگر شما در حال . آموز ثبت كنيد فرم رديابي دانش) جلسه پرسشنامه( 8آموز را در ستون  وضعيت شركت دانش
  .استفاده كنيد) جلسه پرسشنامه( 8ستون  هاجراي جلسه جبراني هستيد، از قسمت سايه خورد

زيرا كه هر پرسشنامه براي  آن را به هيچكس ديگر ندهيد. آموزي غايب است، پرسشنامه او را كنار بگذاريد اگر دانش
  .آموز خاصي آماده شده است دانش

  :آموزان بخوانيد آموز را تكميل كرديد، متن زير را براي دانش ها را توزيع و فرم رديابي دانش بعد از آنكه پرسشنامه

  اند؟ همه پرسشنامه دريافت كرده  

  .ا پيدا كنيد و طبق آنچه قبالً گفته شد عمل نماييداگر پاسخ منفي است، دليل آن ر. اگر پاسخ مثبت است، ادامه دهيد

مهم است كه . خوانم من آنها را براي شما مي. چاپ شده است ي كليها در ابتداي پرسشنامه شما راهنمايي  
حاال . هاي خود را چگونه عالمت بزنيد ها را با دقت دنبال كنيد تا متوجه شويد پاسخ شما راهنمايي

  .است بياوريد "ي كليها راهنمايي"و صفحه اول را كه  پرسشنامه را باز كنيد

  .اند باز كرده ي كليها هاي خود را در صفحه راهنمايي آموزان پرسشنامه مطمئن شويد كه دانش

  .خوانم دنبال كنيد هاي پرسشنامه را كه من بلند مي لطفاً راهنمايي  

  هاي كلي   راهنمايي
براي هر سؤال شما بايد . بينيد ميكنيد  خودتان و آنچه فكر ميدرباره  هايي لشما سؤا چهردفتدر اين   

  .رسد انتخاب كنيد بهترين پاسخي را كه به نظرتان مي

  .كنيم هايي را كه شما بايد در اين دفترچه پاسخ دهيد، تمرين مي حاال در چند دقيقه انواع سؤال  

  .هاي اين دفترچه است يك نوع از سؤال 1مثال   

 .كنند هاي خود نگاه مي در پرسشنامه 1كنند و به مثال  ميهمراهي آموزان شما را  همه دانشمطمئن شويد كه 
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 "خير"و يك  "بله"زير اين سؤال يك . "رويد؟ شما به مدرسه ميآيا "پرسد  ، سؤال از شما مي1در مثال   
  .را پر كنيد "بله"رويد، بايد دايره مقابل  چون شما همه به مدرسه مي. است

وقتي . و مطمئن شويد كه آنها چگونگي كار را متوجه شدند را پر كنند "بله"آموزان وقت بدهيد كه دايره مقابل  دانش به
  .برويد 2همه مثال را تكميل كردند به مثال 

  .كنند هاي خود نگاه مي در پرسشنامه 2كنند و به مثال  آموزان شما را همراهي مي مطمئن شويد كه همه دانش

  .هاي اين دفترچه است وع ديگري از سؤالن 2مثال   
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گويد  مي )الف(حرف . "دهيد؟ هر چند وقت يكبار كارهاي زير را انجام مي"پرسد  اين سؤال از شما مي  
به شما پاسخ كنيد چهار  ينكه هر چند وقت يكبار اين كار را ميابراي . "كنم من با دوستانم صحبت مي"

قريباً هر روز؛ يك يا دو بار درهفته؛ يك يا دو بار در ماه؛ و هيچ وقت يا هر روز يا ت: داده شده است
  .تقريباً هيچ وقت

به عنوان مثال، اگر شما هر روز يا تقريباً هر روز با دوستان خود . دايره زير پاسخ خود را پر كنيد  
  .را پر كنيد "هر روز يا تقريباً هر روز"كنيد، اولين دايره زير پاسخ  صحبت مي

آنها چگونگي پر كنند و مطمئن شويد كه  2هاي مثال  هاي خود را در همه قسمت دهيد كه پاسخوقت بموزان آ نشابه د
  .برويد 3وقتي همه مثال را تكميل كردند به مثال . كار را در اين نوع سؤال متوجه شدند

  .كنند هاي خود نگاه مي امهدر پرسشن 3كنند و به مثال  آموزان شما را همراهي مي مطمئن شويد كه همه دانش

  .هاي اين دفترچه است نوع ديگري از سؤال 3مثال   
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حرف  ".قدر موافق هستيد هاي زير چه نظر شما چيست؟ بگوييد كه با هر يك از جمله"گويد  مي 3مثال   
چهار  هاي زير موافقيد براي اينكه چقدر با عبارت ".است كننده سرگرمتماشاي فيلم "گويد،  مي) الف(

  .خيلي موافقم، كمي موافقم، كمي مخالفم، خيلي مخالفم: پاسخ به شما داده شده است

به عنوان مثال، اگر شما واقعاً خيلي با آن موافقيد، دايره اول زير . دايره زير پاسخ خود را پر كنيد  
  .پر كنيد را "خيلي مخالفم"اگر واقعاً خيلي مخالفيد، دايره زير . را پر كنيد "خيلي موافقم"

آنها چگونگي پر كنند و مطمئن شويد كه  3هاي مثال  هاي خود را در همه قسمت آموزان وقت بدهيد كه پاسخ به دانش
  :سپس به خواندن بقيه راهنما ادامه دهيد. كار را در اين نوع سؤال متوجه شدند

  .هر سؤال را به دقت بخوانيد، و بهترين پاسخ را انتخاب كنيد  

  .بل يا زير پاسخ خود را پر كنيددايره مقا  

سپس، . بكشيد " X"اگر تصميم گرفتيد پاسخ خود را تغيير دهيد، روي پاسخ اول خودتان يك ضربدر   
  .دايره مقابل يا زير پاسخ جديد خود را پر كنيد

  .توانيد سؤال كنيد يد چگونه پاسخ بدهيد، ميستدان اگر چيزي را متوجه نشديد يا نمي  
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  روع، سؤالي هست؟قبل از ش  

فرم ) الف13(اگر سؤالي نيست ساعت را در خانه . اگر سؤالي مطرح شد سعي كنيد آن را به بهترين وجه پاسخ دهيد
  .آموز را اجرا كنيد اجراي آزمون ثبت كنيد و پرسشنامه دانش

  آموزان ها با صداي بلند براي دانش خواندن سؤال
اگر كالس شما اينگونه است، متن . ها با صداي بلند خوانده شوند كه سؤالها ممكن است الزم باشد  در برخي از كالس

  :زير را بگوييد

اگر . دهيد و شما در پرسشنامه خود به آن سؤال پاسخ ميخوانم  حاال من هر سؤال را با صداي بلند مي  
  .سؤالي داشتيد لطفاً دستتان را باال ببريد

  .خوانم ن را با صداي بلند برايتان ميمن آ. ورق بزنيد و سؤال اول را بياوريد  

آموزان  وقتي همه دانش. آموزان وقت بدهيد تا به آن پاسخ بدهند هر سؤال را با صداي بلند بخوانيد و به دانش
  :سپس بگوييد. فرم اجراي آزمون ثبت كنيد) ب13(پرسشنامه را تكميل كردند، ساعت را در خانه 

آموزان خودمان بهتر  مدارس و دانشبا كند  كار شما به ما كمك مي. از شركت شما در اين مطالعه متشكرم  
  .آشنا شويم

  .ها را جمع كنم لطفاً سر جاي خود بنشينيد تا من دفترچه  

آموز را كنترل كنيد تا مطمئن شويد  دوباره فرم رديابي دانش. ها را جمع كنيد و در محلي مطمئن نگهداريد پرسشنامه
  .ايد كرده ها را جمع همه پرسشنامه

  آموزان ها توسط خود دانش تكميل پرسشنامه
اگر كالس شما . ها پاسخ دهند آموزان اجازه داد تا به طور مستقل به پرسشنامه توان به دانش ها مي در بعضي از كالس
  :اينگونه است، بگوييد

 30اين پرسشنامه براي تكميل . ورق بزنيد و سؤال اول را بياوريد و پاسخ به پرسشنامه را شروع كنيد  
  .دقيقه فرصت داريد

  :دقيقه بگوييد 30پس از گذشت 

  .لطفاً دست خود را باال ببريد داي ها پاسخ داده وقت شما تمام است، اگر به همه سؤال  

  :آموزان دست خود را باال بردند، بگوييد اگر همه دانش

  .ها را جمع كنم يد تا من دفترچههاي خود را ببنديد و سر جاي خود بنشين لطفاً پرسشنامه. متشكرم  

  :آموزان دست خود را باال نبردند، به آنها وقت اضافه بدهيد و بگوييد اگر همه دانش
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ايد، از اين وقت  ها پاسخ داده اگر به همه سؤال. وقت داريدديگر شما براي تكميل پرسشنامه چند دقيقه   
تان تمام شد، لطفاً پرسشنامه خود را ببنديد و وقتي كار. هايتان استفاده كنيد اضافه براي مرور پاسخ

  .سرجاي خود بمانيد

فرم اجراي ) ب13(هايشان را بستند، ساعت را در خانه  آموزان كارشان را تمام كردند و پرسشنامه وقتي همه دانش
  :سپس بگوييد. آزمون ثبت كنيد

آموزان خودمان بهتر  مدارس و دانشكند با  كار شما به ما كمك مي. از شركت شما در اين مطالعه متشكرم  
  .آشنا شويم

  .ها را جمع كنم لطفاً سر جاي خود بنشينيد تا من دفترچه  

آموز را كنترل كنيد تا مطمئن شويد  دوباره فرم رديابي دانش. ها را جمع كنيد و در محلي مطمئن نگهداريد پرسشنامه
  .ايد ها را جمع كرده همه پرسشنامه

  سشنامه پايه هشتممتن اجراي پر .2-2- 2
  :آموزان آرام سر جاي خود نشستند، متن زير را بخوانيد وقتي همه دانش

ام پرسشنامه را  تا وقتي به شما نگفته. دهم حاال من پرسشنامه كوتاهي را كه بايد تكميل كنيد به شما مي  
  .باز نكنيد

وز دفترچه خاص آماده شده براي خودش را آم كنيد مطمئن شويد كه هر دانش ها را توزيع مي در حالي كه پرسشنامه
. آموز را از روي دفترچه بخوانيد و دفترچه را به او بدهيد توانيد نام دانش براي اين كار، شما مي. كند دريافت مي

اگر شما در حال . آموز ثبت كنيد فرم رديابي دانش) جلسه پرسشنامه( 8آموز را در ستون  وضعيت شركت دانش
  .استفاده كنيد) جلسه پرسشنامه( 8ي هستيد، از قسمت سايه خورده ستون اجراي جلسه جبران

آن را به هيچكس ديگر ندهيد زيرا كه هر پرسشنامه براي . آموزي غايب است، پرسشنامه او را كنار بگذاريد اگر دانش
  .آموز خاصي آماده شده است دانش

  :آموزان بخوانيد را تكميل كرديد، متن زير را براي دانشآموز  ها را توزيع و فرم رديابي دانش بعد از آنكه پرسشنامه

  اند؟ همه پرسشنامه دريافت كرده  

  .اگر پاسخ منفي است، دليل آن را پيدا كنيد و طبق آنچه قبالً گفته شد عمل نماييد. اگر پاسخ مثبت است، ادامه دهيد

مهم است كه . خوانم را براي شما ميمن آنها . چاپ شده است ي كليها در ابتداي پرسشنامه شما راهنمايي  
حاال . هاي خود را چگونه عالمت بزنيد ها را با دقت دنبال كنيد تا متوجه شويد پاسخ شما راهنمايي

 .است بياوريد "ي كليها راهنمايي"پرسشنامه را باز كنيد و صفحه اول را كه 
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  .اند باز كرده ي كليها يهاي خود را در صفحه راهنماي آموزان پرسشنامه مطمئن شويد كه دانش

  .خوانم دنبال كنيد هاي پرسشنامه را كه من بلند مي لطفاً راهنمايي  

  ي كليها راهنمايي
براي هر سؤال شما بايد . بينيد كنيد مي هايي درباره خودتان و آنچه فكر مي در اين دفتزچه شما سؤال  

  .رسد انتخاب كنيد بهترين پاسخي را كه به نظرتان مي

شما بايد دايره مقابل يا زير پاسخ مورد نظر خودتان را، همان طور كه در . ؤال چند پاسخ داردهر س  
 .نشان داده شده است، پر كنيد 3، و 2، 1هاي  مثال

 

                                    

 "خير"و يك  "بله"زير اين سؤال يك . "رويد؟ آيا به مدرسه مي"پرسد  ، سؤال از شما مي1در مثال   
  .را پر كنيد "بله"رويد، شما بايد دايره مقابل  چون شما همه به مدرسه مي. است
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) الف(حرف . "دهيد؟ هر چند وقت يكبار كارهاي زير را انجام مي"پرسد  سؤال از شما مي، 2در مثال   
نيد چهار پاسخ ك براي اينكه هر چند وقت يكبار اين كار را مي. "كنم من با دوستانم صحبت مي"گويد  مي

هر روز يا تقريباً هر روز؛ يك يا دو بار درهفته؛ يك يا دو بار در ماه؛ و هيچ وقت : به شما داده شده است
  .يا تقريباً هيچ وقت

هر روز يا تقريباً هر روز با دوستان خود آموز  دانشمثال، در اين . دايره زير پاسخ خود را پر كنيد  
  .شده استپر  "هر روز يا تقريباً هر روز"ر اولين دايره زيو كند  صحبت مي

  

 

 

حرف   ".قدر موافق هستيد هاي زير چه نظر شما چيست؟ بگوييد كه با هر يك از جمله"گويد  مي 3مثال   
هاي زير موافقيد چهار  براي اينكه چقدر با عبارت ".است كننده سرگرمتماشاي فيلم "گويد،  مي) الف(

  .خيلي موافقم، كمي موافقم، كمي مخالفم، خيلي مخالفم: پاسخ به شما داده شده است

است كمي  كننده سرگرمآموز با عبارت تماشاي فيلم  در اين مثال، دانش. دايره زير پاسخ خود را پر كنيد  
  .شده استپر  "كمي موافقم"موافق است و دايره زير 

  :سپس به خواندن بقيه راهنما ادامه دهيد .دها را خوب بخوانند و متوجه شون آموزان وقت بدهيد تا مثال به دانش
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  .هر سؤال را به دقت بخوانيد، و بهترين پاسخ را انتخاب كنيد  

  .دايره مقابل يا زير پاسخ خود را پر كنيد  

سپس، . بكشيد " X"اگر تصميم گرفتيد پاسخ خود را تغيير دهيد، روي پاسخ اول خودتان يك ضربدر   
  .ديد خود را پر كنيددايره مقابل يا زير پاسخ ج

  .توانيد سؤال كنيد يد چگونه پاسخ بدهيد، ميستدان اگر چيزي را متوجه نشديد يا نمي  

  قبل از شروع، سؤالي هست؟  

فرم ) الف13(اگر سؤالي نيست ساعت را در خانه . اگر سؤالي مطرح شد سعي كنيد آن را به بهترين وجه پاسخ دهيد
  :بگوييداجراي آزمون ثبت كنيد و 

 30براي تكميل اين پرسشنامه . ورق بزنيد و سؤال اول را بياوريد و پاسخ به پرسشنامه را شروع كنيد  
  .دقيقه فرصت داريد

  :دقيقه بگوييد 30پس از گذشت 

  .لطفاً دست خود را باال ببريد داي ها پاسخ داده وقت شما تمام است، اگر به همه سؤال  

  :اال بردند، بگوييدآموزان دست خود را ب اگر همه دانش

  .ها را جمع كنم هاي خود را ببنديد و سر جاي خود بنشينيد تا من دفترچه لطفاً پرسشنامه. متشكرم  

  :آموزان دست خود را باال نبردند، به آنها وقت اضافه بدهيد و بگوييد اگر همه دانش

ايد، از اين وقت  ها پاسخ داده اگر به همه سؤال. شما براي تكميل پرسشنامه چند دقيقه ديگر وقت داريد  
وقتي كارتان تمام شد، لطفاً پرسشنامه خود را ببنديد و . هايتان استفاده كنيد اضافه براي مرور پاسخ

  .سرجاي خود بمانيد

فرم اجراي ) ب13(هايشان را بستند، ساعت را در خانه  آموزان كارشان را تمام كردند و پرسشنامه وقتي همه دانش
  :سپس بگوييد. يدآزمون ثبت كن

آموزان خودمان بهتر  كند با مدارس و دانش كار شما به ما كمك مي. از شركت شما در اين مطالعه متشكرم  
  .آشنا شويم

  .ها را جمع كنم لطفاً سر جاي خود بنشينيد تا من دفترچه  

را كنترل كنيد تا مطمئن شويد آموز  دوباره فرم رديابي دانش. ها را جمع كنيد و در محلي مطمئن نگهداريد پرسشنامه
  .ايد ها را جمع كرده همه پرسشنامه



آزمون مقدماتي -2011راهنماي مجري آزمون تيمز   

٣٠ 

 

  باز گرداندن مواد آزمون به هماهنگ كننده آزمون 3
  .فرم اجراي آزمون پاسخ دهيد 18تا  14هاي  لطفاً به سؤال

ي مواد هنگامي كه مطمئن شديد كه تمامي مراحل به درستي و با دقت انجام شده و همه چيز منظم است، لطفاً تمام
فرم تكميل شده رديابي . هاي اضافه را به هماهنگ كننده آزمون باز گردانيد ها و پرسشنامه آزمون، و دفترچه

تمامي اين موارد را با هماهنگ كننده آزمون مورد . اجراي آزمون نيز بايد تحويل گرددشده  تكميلآموز و فرم  دانش
  .بودن كار اطمينان حاصل كنيد بازبيني قرار دهيد تا هردو از مرتب بودن و منظم

  

  .المللي سپاسگزاريم بار ديگر از همكاري شما در اجراي اين مطالعات بين
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 فرم اجراي آزمون: ضميمه

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   2011تيمز 
 آزمون مقدماتي – ....................... پايه –فرم اجراي آزمون 
  :شماره شناسايي كالس

   :نام مدرسه            )1(

   :نام كالس             )2(

   :نام هماهنگ كننده آزمون       )3(

   :نام مجري آزمون             )4(

  :سمت مجري آزمون         )5(

  اعضاي مركز ملي مطالعه                                                        

  يكي از معلمان مدرسه، غير از معلم كالس منتخب                                                        

  ساير، لطفاً توضيح دهيد                                                        

                                                  

  جبراني                          اصلي        :نوع جلسه آزمون            )6(

   :تاريخ آزمون                )7(

   :ساعت شروع آزمون       )8(

 هازمانبندي جلسات آزمون و پرسشنامه )                                          9(

  زمان خاتمه زمان شروع

آماده كردن دانش آموزان، خواندن دستورعمل ها، توزيع (وظايف اجرايي )ب9( )الف9(
 )چه هاي آزمون و غيرهدفتر

 بخش اول آزمون )ب10( )الف10(

 آماده كردن دانش آموزان براي بخش دوم )ب11( )الف11(

 بخش دوم آزمون )ب12( )الف12(

اگر پرسشنامه دانش آموز در تاريخ (جلسه پرسشنامه دانش آموز  )ب13( )الف13(
 )دديگري غير از روز آزمون اجرا مي شود، تاريخ آن را بنويسي
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مانند سر و صداي بلند، دانش آموزاني كه ( آيا در طول جلسه آزمون شرايط خاص يا اتفاق غير معمولي پيش آمد 
  ؟)ترك كنند يا مزاحمت ايجاد كنند، يا تالشي براي تقلب، آتش سوزي يا آژير خطر و غيرهكالس را 

  --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

  

15 
  

مانند خيلي دشوار بودن آزمون، سردرگمي، تقالي زياد (آموزان در رابطه با آزمون مشكل خاصي داشتند  آيا دانش
  ؟)براي يك سؤال خاص و غيره

  --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

  

16 
  

آموز، اشتباه در  فتادگي در فرم رديابي دانشمانند اشتباه يا از قلم ا(آيا مشكل خاصي در مواد آزمون مشاهده شد 
  ؟)تخصيص دفترچه آزمون يا كم آمدن دفترچه آزمون

  --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

  

17 
  

مانند مشكالت ديداري يا شنيداري، مشكالت (آموزي وجود داشت كه به امكانات خاص نياز داشته باشد  آيا دانش
  ؟)غيره خواندن و

  --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

  

18 
  

  آيا ناظر كنترل كيفيت از جلسه آزمون شما بازديد كرد؟

  --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

 



 

    


