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نگاهى به آزمون تيمز و تغييرات كتاب رياضى 
هفتم براى بهبود نتايج آن در تيمز 2015

چكيده
ــت يادگيري  ــه كيفي ــيابي هايي ك ــن ارزش از مهم تري
ــنجد،  ــي جهان مي س فراگيرندگان را در نظام هاي آموزش
مي توان به آزمون بين المللي پيشرفت تحصيلي (تيمز) اشاره 
ــيابي پيشرفت  كرد كه تحت نظر انجمن بين المللي ارزش
ــداف اين آزمون،  ــام مي گيرد. از اه ــي (IEA) انج تحصيل
شناسايي نقاط ضعف و قوت نظام آموزشي كشورهاي عضو 
و يافتن راهكارهايي براي بهبود و افزايش عملكرد آموزشي 

مدارس آن هاست.
ــرد دانش آموزان ايران  ــي به جايگاه و روند عملك نگاه
ــت كه دركشور ما ميزان  در مطالعات تيمز حاكي از آن اس
ــتيابي دانش آموزان به مهارت هايي مانند حل مسئله،  دس
فرضيه سازي، تخمين مهارت هاي محاسباتي، درك مفاهيم 

هندسي و موارد ديگر، بسيار كمتر از حد انتظار است.
ــى  ــة حاضر، ضمن معرفى آزمون تيمز و بررس در مقال
نتايج آزمون هاى قبلى، به بررسى سؤاالت تيمز آزمون هاى 
ــاب جديدالتأليف رياضى هفتم  ــته و ارتباط آن با كت گذش
ــد تغييرات كتاب درسى جديد  پرداخته ايم. به نظر مى رس
ــران در آزمون هاى تيمز  ــود جايگاه اي ــر خوبى بر بهب تأثي

خواهد داشت.

مقدمه
ــى روندهاى آموزش رياضيات و علوم  مطالعة بين الملل
ــات تطبيقى در  ــيع ترين مطالع ــز1  از مهم ترين و وس تيم
ــيابى پيشرفت تحصيلى است كه تحت نظر  قلمروى ارزش
ــرفت تحصيلى2  انجام  ــيابى پيش انجمن بين المللى ارزش
ــال  ــتين مطالعة بين المللى رياضيات در س مى گيرد.نخس
1964 با حضور 12 كشور و دومين مطالعه در سال 1980 

تا 1982 با حضور 20 كشور به اجرا درآمد.
ــور جمهورى اسالمى ايران از سال 1370 شمسى  كش
ــمى همكارى خود را با  ــر با 1991 ميالدى به طور رس براب

ــش مطالعة تيمز در  ــن انجمن آغاز كرد و تاكنون در ش اي
فاصله هاى سال هاى 95، 99، 2003، 2007، 2011 و تيمز 
ــرفتة 2008 شركت كرده است و مطالعة تيمز 2015  پيش

را در دستور كار دارد. 

 تيمز چيست
مطالعة تيمز از سال 95 به بعد به طور منظم در فاصلة 
ــال يك بار براى سنجش عملكرد كشورها در  هر چهار س
ــتم تكرار  آموزش علوم و رياضيات در دو پاية چهارم و هش
مى شود تا روند تغييرات آموزشى و ميزان كاهش و افزايش 
عملكرد دانش آموزان كشورهاى شركت كننده در طول اين 
سال ها مشخص شود (مركز مطالعات تيمز و پرلز، 1387).

ــد از: 1. ارزيابي  ــز عبارت ان ــداف ويژة مطالعة تيم  اه
سطح موفقيت دانش آموزان در رياضيات و علوم؛ 2. مقايسه 
ــا توجه به دورة  ــت و عوامل مؤثر بر آن ب ــق موفقي و تطبي
تحصيلي، پايه، سن و... ؛ 3. شناخت ارتباط ها و تأثير متقابل 
عوامل محيطي، اجتماعي، آموزشي و... در تيمز (مركز ملي 

مطالعات تيمز، به نقل از كريمي، 1387).
ــيابى پيشرفت تحصيلى مدل  انجمن بين المللى ارزش
ــر مبناى مطالعات و ارزيابى هاى  ــى را ب خود از برنامة درس
ــى به عنوان  ــين ارائه داد. در اين مدل، به برنامة درس پيش
عنصر اصلى سازمان دهنده نگريسته مى شود كه فرصت هاى 
آموزش را در اختيار دانش آموزان قرار مى دهد. لذا عواملى را 

كه بر اين فرصت ها اثرگذارند، بررسى مى كند.
اين مدل از سه منظر برنامة درسى را بررسى مى كند:

1. برنامة درسى قصد شده 
2. برنامة درسى اجرا شده 
3. برنامة درسى كسب شده

ــف يادگيرى  ــز به توصي ــن مدل، تيم ــا توجه به اي ب
ــى كشورهاى شركت كننده،  دانش آموزان، برنامه هاى درس
ــر يادگيرى  ــط و تأثيرگذار ب ــينه اى مرتب و اطالعات پيش

بتول شفيعى
راضيه سودخواه محمدى
دبيران رياضى شهرستان فردوس
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دانش آموزان مى پردازد.
ــى رياضى پايه هاى  ــا توجه به تغيير كتاب هاى درس ب
ــم و هفتم، آزمون تيمز 2015 مى تواند محك خوبى  شش
براى ميزان تأثيرگذارى اين برنامة درسى در نتايج به دست 
ــى آموزش رياضيات در  ــد. در اين مقاله، به بررس آمده باش
آزمون تيمز مى پردازيم و چگونگى روند آن را در مطالعات 
ــته و نيز تأثير كتاب هاى جديد بر اين فرايند بررسى  گذش
مى كنيم تا به اين پرسش جواب دهيم كه چگونه مى توان 

عملكرد دانش آموزان را در دوره هاى آتى ارتقا بخشيد.

جدول 1

روش
ــده  ــن پژوهش با روش توصيفى– تحليلى انجام ش اي
ــورهاى جهان و نمونة آمارى  ــت. جامعة آمارى آن كش اس

كشور هاى شركت كننده در تيمز هستند. 

رياضيات
ــات  در هر دو پاية مورد نظر تيمز،  ارزيابى در رياضي
ــاى محتوايى» و  ــوان «حوزه ه ــت عن ــه تح در دو زمين
«حيطه هاى شناختى» انجام مى پذيرد. زمينة محتوايى به 
ارزيابى حوزه هاى موضوعى (جدول هاى 2 و 3) اختصاص 
ــف فرايندهاى تفكر  ــناختى به توصي دارد. حيطه هاى ش
ــردازد و مجموعه اى از رفتارها را ارزيابى  (جدول 4) مى پ
ــدن با  مى كند كه انتظار مى رود دانش آموزان با درگير ش

رياضى از خود بروز دهند.

جدول 2 و 3

حيطه هاى شناختى
ــش هاى آزمون جامع رياضى با توجه به  هريك از پرس
ــيوة طراحى و چگونگى مواجهة مخاطبان، به صورت زير  ش
طبقه بندى مى شود. اين سطوح با توجه به آخرين تغييرات 

در تيمز 2011 بنا شده اند.
- دانستن: اين گروه از پرسش ها بر دانش پاية رياضى،  
ــى به كارمى روند  ــى كه در زندگ ــاى متداول رياض روش ه
ــن واقعيت هاى رياضى را مقدور  و مفاهيمى كه ارتباط بي

مى سازند تأكيد دارند.

- به كاربستن: پاسخ به اين پرسش ها نيازمند انتخاب 

ــش اطالعات  ــئله، نماي ــب براى حل مس ــردى مناس راهب
ــى، دنبال كردن  ــاى گوناگون، الگوياب ــا در قالب ه و داده ه
دستور العمل مشخص براى حل مسئله هاى عادى و... است.

ــخ به اين پرسش ها نيازمند  - اسـتدالل كردن: پاس
ــب و تلفيق ايده ها و  ــه و تحليل، تعميم دادن، تركي تجزي
فرايند ها، قضاوت و حل مسئله هايى است كه فراگيرندگان 

كمتر با آن ها برخورد دارند.

جدول 4

نقاط معيار عملكردى
در اين قسمت، به اين موضوع اشاره مى شود كه عملكرد 
ــدام معيار عملكردى  ــى با ك ــوزان در درس رياض دانش آم
بين المللى سنجيده مى شود (بر اساس گزارش تيمز2011). 

1. نقطة معيار بين المللى پيشرفته
2. نقطة معيار بين المللى باال

3. نقطة معيار بين المللى متوسط
4. نقطة معيار بين المللى پايين

اين نقاط معيار در هر پايه با شرايط مشخص توصيف 
ــوند. براى مثال، نقطة معيار بين المللى پيشرفته در  مى ش
حوزة محتوايى «هندسه» و در حيطة شناختى «استدالل» 

به اين شرح است:
ــؤال زير از يك نمونه سؤال تيمز 2011 پاية هشتم  س
در چارچوب نقطة معيار بين المللى پيشرفته طراحى شده 

است.
راضيه كتاب ها را در يك جعبه به شكل مكعب مستطيل 

بسته بندى مى كند. اندازة تمام كتاب ها با هم برابر است.
ــا مى گيرد،  ــه در جعبه ج ــداد كتابى ك ــترين تع بيش

چندتاست؟ پاسخ: .......................
 

شكل 1

عملكـرد  از  بين المللـى  و  ملـى  يافته هـاى 
دانش آمـوزان در درس رياضيات مطالعات تيمز 

گذشته
الف)يافته هاى ملى

1. عملكرد دانش آموزان ايرانى در تيمز 2007 و 2011 
ــا روندى صعودى  ــبت به دوره هاى قبل ب ــوع  نس در مجم

همراه بوده است.
2. عملكرد دانش آموزان ايرانى در رياضيات پاية چهارم 
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ابتدايى از سال 95 تا 2011 به ميزان 44 نمره بهبود يافته 
است.

ــوم  3. عملكرد دانش آموزان ايرانى در رياضيات پاية س
راهنمايى از سال 95 تا 2007 با روند كاهشى (15نمره اى)

ــبت به 2007 افزايش  همراه بوده، ولى در تيمز 2011 نس
12 نمره اى داشته است.

ــران در همة مطالعات ادوارى تيمز 95 تا  4. جايگاه اي
2011 پايين تر از ميانگين بين المللى بوده است.

ــبت به پسران در ايران  5. تفاوت عملكرد دختران نس
ــال 1995 تا 2007 در مقايسه  با افزايش 30 نمره اى از س
ــت، ولى اين  ــتثنا بوده اس ــا ميانگين بين المللى يك اس ب
ــرد دانش آموزان  ــال 2011 تغيير كرد و عملك روند در س
ــركت كننده در پاية چهارم با دختران برابر شد. در  پسر ش
ــوم راهنمايى پسران از دختران پيشى گرفتند، ولى  پاية س
ــت. شناسايى عوامل  اين تفاوت از نظر آمارى معنادار نيس
ــترى  ــناخت بيش تأثير گذار بر اين تغيير مثبت مى تواند ش

نسبت به جريان آموزش در كشور ارائه دهد.
ــؤاالت با توجه به  ــخگويى به س 6. در ايران ميزان پاس
ــى و گزارش تيمز 2011 در پايه هاى  نقاط معيار بين الملل

چهارم و هشتم به صورت زير است:

جدول 5 

 اين نتايج نشان مى دهد، درصد زيادى از دانش آموزان، 
ــن را نيز  ــطح نقطة معيار بين المللى پايي ــؤاالت در س س

نمى توانند جواب دهند و اين آمار نگران كننده  است.
ــوزان ايرانى به نقطة معيار  ــتيابى دانش آم 7. روند دس
ــرفته، در درس رياضيات پاية چهارم ابتدايى، در تيمز  پيش

2011 به يك درصد رسيده است.
ــوزان ايرانى به نقطة معيار  ــتيابى دانش آم 8. روند دس
ــرفته، در درس رياضيات پاية هشتم، از صفر در تيمز  پيش
95 به يك درصد در تيمز 99 و صفر در تيمز 2003 و يك 
درصد در تيمز 2007 و دو درصد در تيمز 2011 در تغيير 

بوده است.

ب) يافته هاى بين المللى
نتايج مطالعات بين المللى تيمز در دوره هاى گوناگون 

نشان مى دهد:
1. نقش معلم و آموزش مهارت هاى تدريس به آن ها در 

كارايى نظام آموزشى مؤثر است.
ــابقه و تجربة معلمان با كارايى و عملكرد مثبت  2. س

آن ها در فرايند ياددهى- يادگيرى رابطه دارد.
3. بين نگرش مثبت نسبت به موضوع درسى با عملكرد 

دانش آموزان در آن درس رابطة مستقيم وجود دارد.
ــانى، درآمد  ــعة انس ــاخص هاى توس ــاال بودن ش 4. ب
ــى، باال  ــى به امكانات غنى آموزش ــص ملى، دسترس ناخال
بودن شاخص هاى بهداشتى و رفاهى، با پيشرفت تحصيلى 

دانش آموزان اين كشورها رابطه دارد.
ــى،  ــباهت هاى فرهنگ ــادى و ش ــرازى اقتص 5. هم ت
اجتماعى تاريخى كشورها با عملكرد تحصيلى دانش آموزان 

آن كشورها مرتبط است.
6. هر قدر تراكم دانش آموزان در يك كالس كمتر باشد، 
ــبت به كالس هاى  ــرد تحصيلى آن دانش آموزان نس عملك

پرجمعيت تر باالتر است.
ــب آموزش داده به دانش آموزان در درس  7. بين مطال

رياضيات و عملكرد آن ها رابطه وجود دارد.
ــاص يافته به آموزش  ــاعات اختص 8. هر قدر ميزان س
ــد، ميزان يادگيرى و پيشرفت  محتواى درسى بيشتر باش

تحصيلى دانش آموزان بيشتر است.
ــر پاية چهارم  9. بين عملكرد دانش آموزان دختر و پس
ــط هيچ گونه تفاوت  ــات، به طور متوس ــى در رياضي ابتداي
معنادارى مشاهده نشده، گرچه اين وضعيت از كشورى به 

كشور ديگر متفاوت بوده است.
ــر در رياضيات به طور  ــرد دانش آموزان پس 10. عملك
متوسط در همة دوره هاى تيمز باالتر از دختران بوده است.

ــوم راهنمايى) به طور متوسط  ــتم (س 11. در پاية هش
بين كشورهاى شركت كنندة تيمز 2007 ميانگين عملكرد 

دختران در رياضيات باالتر از پسران گزارش شده است. 
12. گروه بندى دانش آموزان و استفاده از روش يادگيرى 
مشاركتى در افزايش عملكرد تحصيلى دانش آموزان نقش 

مهمى دارد.
ــغلى معلمان بيشتر باشد،  13. هر قدر رضايتمندى ش

عملكرد تحصيلى دانش  آموزان نيز باالتر است.
ــت تدريس درس رياضى از وضعيت مطلوب  14. كيفي
برخوردار نيست. عوامل مؤثر بر كيفيت عبارت اند از: مديريت 
كارآمد كالسى و بهره گيرى مؤثر از زمان، جو يادگيرى در 
آرامش و برانگيزنده، چگونگى ارائة درس، تناسب تدريس 
با شرايط، راهبردهاى ياددهى- يادگيرى و توجه به توانايى 

فراگيرندگان
ــورهاى  ــج و يافته هاى تيمز در كش ــاب نتاي 15. بازت
ــيت ها و واكنش هاى متفاوتى را به  ــركت كننده، حساس ش
همراه داشته است. گسترة اين واكنش ها از حد اطالع يابى 
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صرف تا اهتمام همه جانبه براى انجام اصالحات آموزشى و 
فراتر از آن تغيير سياست ها و راهبردهاى كالن و ملى بوده 

است (كريمي، 1387).

بررسى چند  سؤال از آزمون تيمز3 
1. براد مى خواست سه عدد صحيح را كه مجموع آن ها 

81 شود پيدا كند. او معادله اى به صورت زير نوشت:
(n -1) + n + (n + 1) = 81

در اين معادله n نشان دهندة چيست؟
الف) كوچك ترين عدد بين سه عدد 

ب) عدد صحيح وسطى
ج) بزرگ ترين عدد بين سه عدد                        

د) اختالف بين بزرگ ترين و كوچك ترين اين سه عدد 

جدول 6

توضيح: مبحث معادله در كتاب جديد رياضى هفتم با 
تغييراتى همراه بوده است و به نظر مى رسد اين تغييرات به 
درك بهتر دانش آموزان بينجامد. در اين مبحث سعى شده 
ــت، دانش آموزان با حل معادله شبيه يك ترازو و انجام  اس
ــان روى هر دو كفه، به جواب معادله پى ببرند.  اعمال يكس
ــؤال به كاربرد معادله اشاره دارد. دانش آموزان  البته اين س
ــؤال را در تمرين هاى اين مبحث ديده اند و  ــابه اين س مش

تعدادى نيز به راحتى قادر به حل كردن آن هستند.

ــگر داريم. اگر  گروه اول و  گروه  2. دو گروه گردش
دوم بخواهند با سرويس به موزه بروند، چه تعدادى از گروه 

اول بيشتر از گروه دوم در سرويس موزه خواهند بود؟
الف)2       ب)4       ج)5       د)40       هـ) 45

جدول 7

ــر  توضيح: هر چند كتاب هفتم مبحثى با عنوان كس
يا عدد گويا ندارد، ولى در فصل اول يعنى راهبردهاى حل 
ــئله، مثال هايى از اين قسم حل شده و در كتاب ششم  مس

نيز اين مبحث بيان شده است.

3. با 600 ليتر آب چه تعداد بطرى 750 ميلى ليترى 
پر مى شود؟

 الف)8      ب)80      ج)800      د)8000

جدول 8

ــتر دربارة تبديل واحدها در  توضيـح: سؤال فوق بيش
ــن حيث يادآورى  ــت كه البته كتاب جديد از اي حجم اس
مناسبى نداشته و فقط در 1 يا 2 تمرين اين تبديل واحد از 

دانش آموز خواسته شده است.

ــة ...،22، 17، 12، 7 ، 2 پنج تا پنج تا   ــداد دنبال 4. اع
افزايش مى يابد. اعداد دنبالة ...،31، 24 ، 17 ،10، 3 هفت 
تا هفت تا افزايش مى يابد. عدد 17 در هر دو دنباله مشترك 

است. عدد مشترك بعدى چيست؟ 

جدول 9

ــن دوره اى (1)  ــؤال در تمري توضيح: دقيقاً همين س
ــت و در فصل شمارنده  كتاب جديد رياضى هفتم آمده اس
ــابه آن مطرح شده تا دانش آموزان ارتباط بين اين  نيز مش

اعداد مشترك و ك.م.م را بهتر تشخيص دهند.

ــتقيم روى نمودار از دو نقطة (2 و 3)  5. يك خط مس
ــك از نقاط زير نيز روى خط  ــذرد. كدام  ي و (4 و 4) مى گ

قرار مى گيرد؟
الف) (1 و 1)        ب) (4 و 2)          ج) (6 و 5) 

د) (3 و 6)            ه) (5 و 6)

جدول 10

ــؤال فوق بيشتر با  ــت كه س ــايان ذكر اس توضيح: ش
ــه در پاية هفتم هنوز مطلبى  ــت ك معادلة خط مرتبط اس
ــت و دانش آموزان هفتم با استفاده از  ــده اس از آن ذكر نش

نقطه يابى مى توانند جواب درست را بيابند.

ــبز،   زرد ،  آبى و  ــك جعبه  مهره ها س 6. در ي
ــتند. اگر بدون نگاه كردن مهره اى از جدول  ــفيد هس  س

برداريم، بيشترين احتمال مربوط به كدام رنگ است؟ 
الف) سفيد        ب) آبى        ج) سبز         د) زرد  

جدول 11

ــذف اين فصل از كتاب هفتم،  توضيـح: با توجه به ح
ــوزان پاية هفتم بايد از دانش قبلى خود براى حل  دانش آم
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اين سؤال استفاده كنند.

7. شكل زير را در نظر بگيريد. 
 

شكل 2

كدام يك از شكل هاى گزينه ها مى تواند چرخانده شدة 
اين شكل باشد؟

شكل 3

جدول 12
 

ــؤال را در كتاب هفتم  ــابه اين س توضيح: گرچه مش
نداريم، ولى در فصل سطح و حجم هفتم سؤاالتى از قبيل 
ــت داريم كه  ــى از رو به رو، باال و راس ديد يك حجم هندس
ــى دانش آموزان را افزايش مى دهد و به حل  تجسم هندس

سؤاالتى از اين قسم نيز كمك مى كند.

8. در معادلة x ،10x-15=5x+20 را بيابيد. 

جدول 13

ــى هفتم به خوبى اين  توضيـح: در فصل چهارم رياض
ــكل معادالت توضيح داده است و حل مى شود. هرچند  ش
دانش آموزان باز با اين معادالت مشكل دارند، ولى نسبت به 

گذشته بهتر مى توانند آن را حل كنند.

9. كدام عبارت با y3 برابر است:  
y2+y (3      دy (ج    y×y×y (ب     y+y+y (الف

جدول 14

توضيح: در فصل هشتم كتاب هفتم، مبحث توان مطرح 
شده و اشكاالت رايج دانش آموزان نيز در قالب كار دركالس و 
فعاليت آمده است. در اين سؤال نيز دانش آموزان بايد مفهوم 

توان را كه خالصه كردن ضرب است تشخيص دهند.

ــدازة بعضى  ــتند. ان ــت هس 10. دو مثلث زير هم نهش
ــت. مقدار x را  ــده اس از ضلع ها و زاويه هاى مثلث داده ش

به دست آوريد.

شكل 4

الف) 52     ب) 55     ج) 65     د) 73     هـ) 75

جدول 15

ــوم كتاب هفتم به هندسه و رسم و  توضيح: فصل س
هم نهشتى مثلث ها اختصاص دارد كه البته چنين سؤاالتى 
در آنجا مطرح نشده، ولى انتظار مى رود دانش آموزان قوى تر 

قادر به حل آن باشند.

نتيجه
ــن ميانگين نمرة رياضى دانش آموزان  با وجود باال رفت
ايرانى در هر دو پايه، هنوز ميانگين كشور به طور معنادارى 

پايين تر از ميانگين مقياس تيمز در هر دو پايه است.
ــود در تربيت  ــد به نوبة خ ــى رياضى باي ــة درس برنام
ــان هاى خالق، نقاد، تصميم گيرنده، انتخابگر، متعهد و  انس
مسئوليت پذيرسهيم باشد. در فرايند تغيير برنامه، استفاده 
ــى و تاريخى ساير جوامع،  ــى، پژوهش از تجربه هاى آموزش

بدون افتادن در دام تقليد، بسيار مفيد است.

پيشنهادات
1. برگزارى كالس هاى ضمن خدمت مؤثر و كارگاه هاى 

مربوط به آموزش رياضى براى معلمان.
ــى و گنجاندن  ــم كردن محتواى كتاب هاى درس 2. ك
ــند براى  ــب مفيدتر در آن ها، تا معلمان مجبور نباش مطال
ــى از روش هاى سنتى استفاده كنند.  اتمام كتاب هاى درس
كثرت موضوعات در كتاب هاى درسى عمًال به دانش آموزان 

فرصت نوآورى خالقيت و ابتكار نمى دهد.
3. استقبال از روش هاى ابتكارى معلمان براى تدريس 
ــتفادة ديگر همكاران، مانند  ــر آن براى اس هر مفهوم و نش
ــس با توجه به  ــز تغيير روش هاى تدري ــى و ني درس پژوه

فعاليت هاى حل مسئله براي بهبود آموزش رياضي. 
4. افزايش ساعات درسى رياضى. در غير اين صورت هر 
ــود. به اين ترتيب،  مطلب بايد در زمانى محدود تدريس ش
ــئله در نظر  ــراى فكر كردن دانش آموز روى مس فرصتى ب
گرفته نمى شود؛ در صورتى كه يكى از اهداف درس رياضى 

به فكر واداشتن دانش آموزان است. 
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جدول 1. رتبة دانش آموزان ايرانى در درس رياضيات در دو پاية چهارم ابتدايى و سال هشتم (سوم راهنمايى) متوسطه در 
سال هاى 1995، 1999، 2003، 2007، 2011 در مقايسه با ساير كشورهاى شركت كننده

درس- پايه

رتبة ايران در تيمز 
1995

رتبة ايران در تيمز 
1999

رتبة ايران در تيمز 
2003

رتبة ايران در تيمز 
2007

رتبة ايران در تيمز 
2011

تعداد كل
شركت  كننده

تعداد كل
شركت  كننده

تعداد كل
شركت  كننده

تعداد كل
شركت  كننده

تعداد كل
شركت  كننده

---رياضيات پاية چهارم
رياضيات پاية هشتم 

متوسطه
 (سوم راهنمايى)

جدول هاى 2 و 3. درصد اهداف اختصاص يافته به حوزه هاى محتوايى در هر دو پايه، در ارزيابى رياضيات تيمز 2011

درصدحوزه هاى محتوايى (موضوعى) پاية چهارم
50اعداد

35اشكال هندسى و اندازه گيرى
15نمايش داده ها

درصدحوزه هاى محتوايى (موضوعى) پاية هشتم متوسطه (سوم راهنمايى)
30اعداد
30جبر

20هندسه
20كار با داده ها و احتمال

جدول 4. درصد اهداف اختصاص يافته به حيطه هاى شناختى در هر دو پايه، در ارزيابى رياضيات تيمز 2011

درصد پاية هشتمدرصد پاية چهارمحيطه هاى شناختى (فرايندهاى تفكر) هر دو پايه
4035دانستن

4040به كارگيرى
2025استدالل
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جدول 5. سطح عملكرد ايران در رياضيات پاية چهارم و هشتم در تيمز 2011 بر مبناى نقاط معيار

نقطة معيار بين المللى 
پيشرفته

نقطة معيار بين المللى 
باال

نقطة معيار بين المللى
متوسط

نقطة معيار بين المللى
پايين

64 درصد33 درصد9 درصد1 درصدپاية چهارم
55 درصد26 درصد8 درصد2 درصدپاية هشتم

جدول 6.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
37 درصد 31 درصد به كار بستن جبر رياضيات

جدول 7.
درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
58 درصد 52 درصد حل مسئله اعداد  رياضيات

جدول 8.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
42 درصد 38 درصد دانستن اندازه گيرى (هندسه) رياضيات

جدول 9.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
45 درصد 37 درصد حل مسئله جبر رياضيات
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جدول 10.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
41 درصد 38 درصد حل مسئله هندسه رياضيات

جدول 11.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
67 درصد 60 درصد استدالل كار با داده ها و احتمال رياضيات

جدول 12.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
67 درصد 63 درصد استدالل هندسه رياضيات

جدول 13.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
45 درصد 28 درصد به كار بستن جبر رياضيات

جدول 14.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
55 درصد 66 درصد دانش جبر رياضيات

جدول 15.

درصد دانش آموزانى كه پاسخ درست داده اند حيطة شناختى حوزة محتوايى موضوع
پاية هشتم پاية هفتم
45 درصد 27 درصد به كار بستن هندسه رياضيات


