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الى املعلمني حتية,
تقوم دائرة االحصاء املركزية في نهاية سنة 2008 - بداية سنة 2009 باجراء تعداد السكان الذي ينفذ بصورة عامة مرة كل عشر سنوات.

استعداداً إلجراء تعداد السكان 2008 احتدت وزارة التربية والتعليم ودائرة االحصاء املركزية وطّوروا فعاليات للمدارس االبتدائية حيث جترى في
اطار" מפתח הל"ב - حلصة التربية" وتفّعل بواسطة سفراء " מפתח הל"ב" مع التأكيد على مصطلح التنوع - املصطلح األساسي 

في شهر تشرين الثاني )כסלו(, الذي يجرى به التعداد.
موضوع التنوع ومواضيع اخرى, اجتماعية ومدنية, التي تعّلم في جهاز التربية والتعليم, هي فقط جزء صغير من مجموع املواضيع التي

تضع دائرة االحصاء املركزية معطيات عنها حتت تصرف اجلمهور وحتت تصرف املدارس.
ايجاد املعلومات واستعمالها يجسم كل القيم االساسية في املجتمع الدميوقراطي احلديث, ومنها: 

ادارة دولة حديثة - كل دولة حديثة بحاجة الى معطيات الحتياجاتها وايضاً كقاعدة وكمقياس للمقارنة مع دول اخرى وخلدمة   .1

واستعمال الهيئات الدولية.
التأثير على احلكم - هنالك اهمية كبيرة للمعطيات التي يتم جمعها حيث انها توضع حتت تصرف صناع القرارات على املستوى   .2

القطري واملستوى احمللي من اجل التخطيط املستقبلي.
الرقابة على احلكم - توضع املعطيات املجموعة حتت تصرف اجلمهور وباإلمكان استعمالها كاداة اضافية للرقابة على عملية اتخاذ   .3

القرارات.
متثيل الفرد ومجموعة االفراد املشابهني له مبيزاتهم الدميوغرافية - االجتماعية - االقتصادية - توجد لدى املواطن   .4

في دولة دميوقراطية عدة منعطفات بامكانه ان ميثل بها نفسه واملشابهني له. املنعطف املركزي هو االنتخابات. منعطف آخر هو التعاون 
مع مستطلعي دائرة االحصاء املركزية في االستطالعات املختلفة التي جتريها. اشتراك الفرد هو متثيل لنفسه وملجموعة االشخاص 

املشابهني له.
مساعدة كل فرد منا في اتخاذ القرارات املتعلقة به - توضع املعطيات ايضاً حتت تصرفنا وبامكاننا استخدامها التخاذ قرارات   .5

تتعلق بنا وبعائلتنا وببيئة سكننا.

وبواسطة تشكيلة املعطيات الواسعة التي تضعها دائرة االحصاء املركزية حتت تصرف اجلمهور, يصبح باالمكان تقوية املواضيع التي تعلم 
في املدرسة, تطوير مواضيع جديدة, فهم املواضيع املوجودة على جدول االعمال اجلماهيري بواسطة استعمال معطيات مستقاة من املصدر 

األول, تربية االوالد على ممارسة النشاط املدني وبواسطة االشتراك في االستطالعات وغير ذلك.
نأمل بأن يؤدي هذا العمل املشترك الى فتح باب اوسع على عالم دائرة االحصاء املركزية والى التعاون املثمر في املستقبل ايضاً بصورة دائمة 

ومتواصلة.
في هذا الكراس الذي بني ايديكم قمنا بإعداد فعاليات لطالب املدارس االبتدائية ميارسون من خاللها متعة وجتربة االشتراك في االستطالع 

واملعاني املرافقة لكل مرحلة من مراحل تنفيذه.

نشكركم سلفاً على التعاون ونأمل مبواصلة التعاون املثمر في املستقبل ايضاً.

مع االحترام

السيد اريه اهرون             السيدة سارة رويتر
نائب مدير عام كبير لالدارة واملوارد البشرية           مدير فرع التعليم االبتدائي

دائرة االحصاء املركزية            وزارة التربية والتعليم
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مقدمة للمربي
تعداد السكان 2008 الذي ستجرية دائرة االحصاء املركزية سيكون في نهاية سنة 2008 – بداية سنة 2009. والذي يعمل مرة كل عشر 
سنوات سيخرج املستطلعون الى امليدان في الفترة الواقعة بني كانون اول 2008 وشباط 2009. يدمج هذا التعداد معلومات من سجل 

السكان ومن سجالت ادارية متنوعة, مع استطالع منوذجي يضم حوالي %20 من األسر في اسرائيل. املستطلعون الذين سيزودون بشارة 
مشخصة مع صورة سيأتون الى البيوت التي وردت في  عينةاالستطالع النموذجي ملقابلة العائالت وجها لوجه بواسطة حاسوب نقال. 

سيكون الذي جترى معه املقابلة واحداً من ابناء العائلة املوجودين في البيت والذي يزيد عمره على 18 سنة. اما العائالت التي ال تكون موجودة 
في البيت فستحصل على استمارة اسئلة تعبئها بنفسها حيث يقوم املستطلع بجمعها في موعد الحق.

يطلب من األسر التي وردت في االستطالع النموذجي التعاون مع املستطلع وذلك بحكم امر االحصاء. مبوجب امر االحصاء فإن املواطن الذي 
يرفض التعاون معرض ألن يقدم للمحاكمة. كذلك, هذا األمر يلزم املستطلعني وموظفي دائرة االحصاء املركية باحملافظة على سرية مقدمي 

املعطيات ويحدد عقوبات صارمة ضد أي فرد منهم اذا قام باستعمال هذه املعطيات ألهداف غير االهداف التي اعدت من اجلها.

اننا نريد إشراك تالميذ املدارس االبتدائية في متعة هذا التعداد الذي سيبدأ هذه السنة في شهر كانون األول والذي تكمن قيمته املركزية 
في اهمية التنوع الذي هو اساس حيوي لوجود أي مجتمع. جتمع الدولة املعلومات عن هذا التنوع بواسطة االستطالعات وبواسطة تعداد 

السكان.

ان تعداد السكان هو فرصة للحصول على صورة للمجتمع والستيضاح معنى التنوع في حياة مجتمعنا وفي الدولة. اضافة الى ذلك فإن 
العمل في تعداد السكان ميكننا من ممارسة جمع املعطيات عن املجتمع الطالبي في الصف, في املدرسة وفي العائلة, وكذلك كيف نعمل 

على اعداد هذه املعطيات وعرضها واالعتماد عليها في التخطيط لفعاليات في الصف او في املدرسة. ان النشاط املدرسي بالرغم من مداه 
الضيق, يشبه الطريقة التي تقوم بها دولة اسرائيل بجمع معلومات عن مواطينها بواسطة االستطالعات واالحصاءات السكانية التي 

تقوم باجرائها دائرة االحصاء املركزية.
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ما هو متوسط االجر في البالد وكيف يتم حسابه؟ ما هو جدول االسعار للمستهلك؟ ما هي االحتياجات االساسية احليوية ملعيشة اصحاب 
القدرات الضعيفة وما هي املبالغ التي يجب دعمهم بها؟ على أي اساس تقوم السلطة احمللية بتخطيط مواقع املدارس؟ وبتحديد عدد غرف 

التدريس؟
كل دولة بحاجة الى معلومات اساسية عن سكانها وذلك لتخطيط, تطوير وحتسني جودة حياة هؤالء السكان. يعتمد التخطيط اجليد على 

معلومات امينة, دقيقة ومفصلة قدر اإلمكان. املسئول عن جمع املعلومات بواسطة االستطالعات واالحصاءات وكذلك عن اعدادها, هي 
دائرة االحصاء املركزية.

تعداد السكان
في كل دولة حديثة يجرى تعداد للسكان مرة واحدة كل عشر سنوات. يهدف هذا التعداد الى جمع معلومات عن كافة السكان وذلك لبلورة 

صورة كاملة وموثوق بها عن السكان في البالد, احوال املعيشة وعن امليزات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية. تشتمل املعلومات 
املجموعة على معطيات عن اجليل, اجلنس, البالد االصلية, سنة الهجرة الى البالد, الوضع العائلي, ظروف السكن, الزواج, عدد االوالد, الثقافة, 

الشغل, مستوى احلياة, عادات السفر, االداء الوظيفي اليومي وغير ذلك.
تعداد السكان هو مصدر املعلومات االكثر تفصيالً عن سكان البلدات الصغيرة, االحياء في املدن مناطق احصائية واملجموعات السكانية 

الصغيرة.
اجريت في دولة اسرائيل خمسة تعدادا للسكان حتى اآلن كان آخرها سنة 1995. في التعدادات السكانية السابقة التي جرت في اسرائيل 

زار املستطلعون بيوت جميع سكان الدولة وجمعوا معلومات عن كافة السكان بواسطة تعبئة استمارات اسئلة من قبل كل أسرة على 
حدة. جمع معلومات كهذا بواسطة تعبئة استمارات اسئلة في بيوت السكان يعتبر “تعداداً تقليدياً” وهو مّتبع اليوم في معظم دول 

العالم. اجلميع ملزم باالجابة على استمارة اسئلة التعداد حسب القانون .
كل شخص ال يجيب على استمارة االسئلة معّرض للعقوبات احملددة في القانون.

معطيات تعداد السكان التي تنشر تخدم جهات:
الوزارات احلكومية  - توضع معطيات التعداد حتت تصرف صناع القرارات كأساس لسياسة في مجاالت مختلفة: التربية والتعليم,   �

الصحة, العناية بطبقات مختلفة بني السكان, البناء والتطوير, حتضير خارطة هيكلية قطرية ومحلية, تخطيط خدمات الرفاه, املدارس 
روضات االطفال – بيوت املسنني, تخطيط شبكة الطرق, حتسني املواصالت العموميه وتطوير مراكز الترفيه واملجمعات التجارية.

السلطات احمللية  - توضع معطيات التعداد حتت تصرف صناع القرارات وتستعمل كأساس لسياسة محلية في كل بلدة طبقاً   �

الحتياجات السكان. تساعد هذه املعطيات على معرفة مميزات االحياء والسكان في البلدات.
هيئات ابحاث - هذه املعطيات مصدر حيوي لالبحاث. مثالً: معطيات االبحاث عن االهداف في التركيبة السكانية وانتشارها   �

تستعمل كأساس لتحليل وتقييم التغييرات التي حتدث بني السكان وكذلك لبناء توقعات بالنسبة الهداف تطورهم.
شركات عمومية وشركات خصوصية - تستعمل هذه املعطيات في ابحاث االسواق ولتقييم الطلب على املنتجات واخلدمات   �

وللمعلومات عن القوى البشرية.
وسائل االتصاالت - استعمال املعطيات كخلفية للمقاالت والتحقيقات.  �

منظمات دولية - االمم املتحدة, صدوق النقد الدولي, اليونيسكو, منظمة الصحة العاملية, الـ OECD )منظمة الدول املتطورة(   �

      وغير ذلك..
طالب اجلامعات والتالميذ - مصدر لكتابة اوراق عمل مبا في ذلك وظائف جامعية وابحاث للحصول على القاب عليا.  �

اجلمهور الواسع - تساعد هذه املعلومات في اتخاذ قرارات على مستوى الفرد, مثل اختيار منطقة السكن, حتديد اماكن لفتح   �

محالت جتارية مختلفة للمستقلني, اختيار مواضع تعليم طبقاً للمعلومات عن الشغل واالجور حسب املهنة وغير ذلك.

تعداد السكان - ملاذا هو مهم جداً؟
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الفرق بني االستطالع وتعداد السكان
هنالك عدة فروق اساسية بني االستطالع وتعداد السكان:

الفرق الرئيسي هو ان جمهور البحث في االستطالع يكون عّينة ومنوذجاً من كافة السكان واما في التعداد السكاني فيتم فحص جميع   .1
السكان. جمهور البحث في التعداد ميكن ان يكون حيوانات, بشر, مؤسسات وغير ذلك مثال:ً احصاء جراثيم, احصاء سكان, احصاء مدارس

يشير التعداد الى نقطة زمنية واحدة – املوعد احملّدد )המועד הקובע(. اما االستطالع فيمكن ان يشير الى نقطة زمنية معينة او الى   .2

فترة زمنية اطول.
االستطالعات اجلارية لدائرة االحصاء املركزية ال متكننا من الوصول الى املعطيات بتفاصيل جغرافية عالية )مثل معطيات عن بلدة صغيرة   .3

او عن حي في بلدة كبيرة( بسبب حجم منوذج العّينة. االستطالع بطبيعته يستعمل منوذجاً صغيراً من السكان, ولذلك فإن قدرته على 
احلصول على معطيات مبستوى جغرافي مفصل تكون محدودة. كلما كان النموذج اكبر كان باالمكان احلصول على معطيات عن وحدات 

جغرافية اصغر. اما في التعداد, مقابل ذلك, فإن احد االهداف التي حددت هو تزويد معطيات عن بلدات صغيرة, عن احياء في املدن/ مناطق 
احصائية وعن مجموعات سكانية صغيرة.

تعداد السكان 2008 هو تعداد مدمج وسينفذ باساليب خاصة تشمل: جمع معلومات عن جميع السكان بواسطة سجالت ادارية, تعداد   

حوالي %20 من األسر وإكمال املعلومات بالتليفون. للتعداد في امليدان واكمال املعلومات في التليفون هدفان اساسيان: فحص جودة 
املعطيات االدارية مقابل ما هو موجود في امليدان وجمع معطيات غير موجودة في املجموعات االدارية.



9

العائلة/الصف دائرة  في  التنوع  نستطلع 

اهداف الفعالية:
فهم ماهية التعداد ومعرفة الواجب املدني للتعاون مع املستطلعني في تعداد السكان.  .1

رفع مستوى االدراك للتنوع املوجود بني ابناء عائالت التالميذ في املدرسة.  .2

فهم كيف تقدر املعطيات التي يحصل عليها التعداد من تقدمي املساعدة للمجتمع.  .3

منوذج الفعالية
التمرن على جمع معلومات عن االختالف املوجود بني عائالت التالميذ في املدرسة بواسطة االستطالع. هذا التمرن يوضح 

اهمية جمع املعلومات واعدادها ونشرها للجمهور.

العملية املسبقة املقترحة للمعلم
يتحـدث املعـلم مـع الـطـالب عـن تـعداد السكان ويشـرح لهم عـن التعداد ويستـوضـح معهم عـن اهميته )انظر   �

الى: مقدمة للمربي(.
يطلب من الطالب ان يتحولوا الى مستطلعني, ويتسلم كل واحد منهم شارة مشخصة )ملحق 1(, ورقة ارشادات   �

)ملحق 2( واستمارة استطالع )ملحق 3(.
يخرج التالميذ في مهمة جمع املعلومات: كل واحد من تالميذ الصف يجري استطالعاً بني 4 مشتركني.  �

       امكانية أ – يقوم التالميذ مبقابلة 4 من ابناء العائلة االقرباء, من سن 18 وما فوق )والدان, اعمام واخوال, اجداد/ 
      جدات ( )ملحقات 1-3(.  

امكانية ب – يقوم التالميذ مبقابلة 4 تالميذ من صفهم عن احد املواضيع املعروضة )ملحقات 1,4(.  

يعمل التالميذ على تركيز املعطيات ويعرضونها في جدول امام الصف )يدوياً او باحلاسوب( او في رسم تخطيطي   �

هنالك امكانية اخرى وهي عرض املعطيات بواسطة برنامج اكسل, مع تنسيق بني املربي ومعلم احلاسوب
     )انظر إلى ملحق 5(.

تعرض النتائج التي يتم جمعها امام جميع طالب املدرسة في شكل مشوق وابداعي.   �

يجرى نقاش في نهاية الفعالية 
ماذا تعلمتم عن املشتركني الذين قابلمتوهم ؟ )اذكروا اشياء خاصة, مثيرة لالستطالع او اموراً اخرى, اشياء  �

      عرفتموها / لم تعرفوها قبل ذلك.
ما هو الشيء املشترك بني معظم املشتركني في االستطالع؟ وما هو االختالف بينهم؟  �

مباذا ميكن ان تساعدكم املعلومات التي جمعتموها ؟ ملاذا ؟  �

هل متتعتم مبقابلة االشخاص ام ال ؟ مباذا شعرمت ؟  �

هل رفض احد الذين قابلتموهم املشاركة في االستطالع ؟ ملاذا ؟ كيف كان شعوركم ؟ ماذا فعلتم؟  �

ليس اجلميع مستعدين/ راغبني باالشتراك في االستطالع, على ماذا يؤثر ذلك ؟  �

ما هي اوجه الشبه واوجه االختالف بني االستطالع الذي اجريتموه وبني تعداد السكان؟  �

ما هي اهمية تعداد السكان بالنسبة لنا ولعائالتنا وللجمتمع بصورة عامة؟  �

מפתח הל"ב
החינוך לחיים בחברה
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مشخصة1 بطاقة  ملحق

املستطلعة الشابة
        استطالع حول التنوع

استعداداً لتعداد السكان 2008

اسمي __________________

_________________ الصف 

املدرسة _________________

מפתח הל"ב
החינוך לחיים בחברה

املستطلع الشاب
     استطالع حول التنوع

استعداداً لتعداد السكان 2008
ّ   

اسمي __________________

_________________ الصف 

املدرسة _________________

מפתח הל"ב
החינוך לחיים בחברה

املستطلعة الشابة
        استطالع حول التنوع

استعداداً لتعداد السكان 2008

اسمي __________________

_________________ الصف 

املدرسة _________________

מפתח הל"ב
החינוך לחיים בחברה

املستطلع الشاب
         استطالع حول التنوع

استعداداً لتعداد السكان 2008

اسمي __________________

_________________ الصف 

املدرسة _________________

מפתח הל"ב
החינוך לחיים בחברה

املستطلعة الشابة
          استطالع حول التنوع

استعداداً لتعداد السكان 2008

اسمي __________________

_________________ الصف 

املدرسة _________________

מפתח הל"ב
החינוך לחיים בחברה

املستطلع الشاب
استطالع حول التنوع

استعداداً لتعداد السكان 2008

اسمي __________________

_________________ الصف 

املدرسة _________________

מפתח הל"ב
החינוך לחיים בחברה

ّ   

ّ   ّ   

ّ   

ّ   
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استعداداً للمقابلة: 
اتصلوا مبن تريدون مقابلته  �

اخبروا من تريدون مقابلته بانكم تريدون ان تسألوه عن النشاطات التي ميارسها في وقت فراغة  �

خذوا موافقته على اجراء املقابلة  �

حددوا مع الشخص الذي تريدون مقابلته وقتاً مريحاً لكليكما الجراء هذه املقابلة )التي تستغرق حوالي 10 دقائق(, وكذلك   �

حددوا مكاناً تتمكنون به من اجراء املقابلة دون تشويش او تشتيت انتباه
تأكدوا من ان استمارة االسئلة املطلوبة الجراء املقابلة موجودة معكم وكذلك ادوات الكتابة  �

�  مهم! انتبهوا الى انه على الشخص الذي  جترى معه املقابلة ان يختار جواباً واحداً فقط من بني االمكانيات

خالل املقابلة: 
ً اهتموا بأن يكون اجللوس مريحا  �

واصلوا النظر الى الشخص الذي تقابلونه )حتى وان كنتم تسجلون اقواله اثناء املقابلة(  �

تكلموا بوضوح واهتموا بالتحدث بأدب  �

اصغوا الى الشخص الذي تقابلونه وجتنبوا مقاطعته اثناء كالمه  �

جتنبوا اصدار االحكام واحترموا اراءه  �

اسألوا اسئلة استيضاح عندما حتتاجون ذلك  �

في نهاية املقابلة 
ال تنسوا تقدمي الشكر ملن قابلتموهم على تعاونهم معكم  �

انتم مقبلون على اجراء مقابلة من املهم ان تتصرفوا خاللها طبقاً لالسئلة التي تقررت سلفاً. متت صياغة 
اسئلة هذه املقابلة بصيغة املذكر املفرد ولكنها معدة ايضاً للمؤنت.

تذكروا:

املقابالت2 يجرون  ملن  ارشادات  بطاقة  ملحق



12

 

في أي اطار متارس موضوع اهتمامك؟  .3

أ. في أي مكان متيسر
ب. في دورة منتظمة

ج. في بيتي
د. في اطار آخر  __________________________ )اعط تفاصيل(

من هو املتمتع االساسي من موضوع اهتمامك؟   .4

أ. انا فقط
ب. ابناء العائلة 

ج. االصدقاء
د. آخر  ___________________________ )اعط تفاصيل(

من حتب ان يتمتع ايضاً من موضوع اهتمامك؟  .5

أ. ابناء العائلة
ب. االصدقاء 

ج. احلي/املجتمع
د. املدرسة

هـ. آخر  __________________________ )اعط تفاصيل(
هل باستطاعتك مساعدة الصف/ املدرسة في اطار مجال اهتمامك؟ نعم/ال اذا كان اجلواب  .6

نعم - فبأية صورة؟  

أ. امحاضرة/ة درس
ب. ورشة 

ج. صورة اخرى  _______________ )اعط تفاصيل(

سير املقابلة: 
االفتتاح: مرحباً وشكراً على موافقتك على اجراء هذه املقابلة وعلى اشتراكك في هذ االستطالع الذي نقوم به استعداداً لتعداد 
السكان وارتباطاً مع مصطلح التنوع الذي نتعامل معه في هذا الشهر في اطار"מפתח הל"ב" علينا مقابلة  4 اشخاص من 

اقرباء العائلة وان نسمع عن مجاالت اهتمامهم خالل وقت فراغهم وعن طبيعة عالقاتهم االجتماعية.
تشتمل هذه املقابلة على سبعة اسئلة نريد بواسطتها التعرف على مجاالت اهتمام الكبار.

3 ملحق
عام:

اسم املستطلع/ة الشاب/ة  ________________________________________________________ 

_______________________ الصلة العائلية   _________________________ اسم املستطلع/ة  

املقابلة:
سن املستطلع _____________  .1

ما هو مجال االهتمام االساسي الذي متارسه خالل وقت فراغك؟  .2

ي ج. حل الكلمات املتقاطعة  
ي د. تقدمي االستشارة لآلخرين

ط و. االصغاء لآلخرين
ط ز. مجال آخر _____________ )اعط تفاصيل(

أ. الغناء
ب. العزف
ج. القراءة
د. الكتابة

هـ .الرياضة
و. الرقص

ز. الفن
ح. الطبخ

ط. احلاسوب
ي. مشاهدة برامج التليفزيون

ي أ. الرحالت
ي ب. البحر

مباذا ميكن ان نترجم عالقاتك االجتماعية بالنسبة للبيئة؟   .7

ز. بكتابة رسائل للصحافة
ح. بنقل قناني لالستحداث

ط. بازالة القمامة من البيت
ي. بالتوفر )بالوقود, باملاء, بالكهرباء(

ي أ. بخفض استعمال اكياس النايلون
ي ب. باالشتراك في حمالت النظافة

ي ج. آخر _______________ )اعط تفاصيل(

أ. مبساعدة ابناء العائلة 
ب. مبساعدة صديق/ة محتاج/ة

ج. بالتبرع باموال للصدقة
د. بجمع/ توزيع طعام للمحتاجني

هـ. بجمع/ توزيع مالبس للمحتاجني
و. باالشتراك في مباحثات جلنة 

   البيت/ الصف/احلي

شكراً على اشتراكك باالستطالع!

מפתח הל"ב
החינוך לחיים בחברה

االستطالع استمارة 
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للصف4 كاستطالع  باجرائها  للقيام  متنوعة  مواضيع 

اليكم تشكيلة من املواضيع التي ميكن اجراؤها كاستطالع في الصف كبديل لالستطالع  املقترح اعاله..

أ.  استطالع "وظيفة لكل تلميذ/ة "مثال - اذكر اللجنة التي تشترك/ين بها: جلنة املكتبة, جلنة النظافة, جلنة التزيني, جلنة
    اعياد  امليالد, امناء احلاسوب, جلنة "زيارة املرضى "جلنة االحتفاالت/اللجنة االجتماعية, جلنة اخرى(. 

ب. استطالع عدد اال نفس في العائلة
ج. استطالع الساندويشات املفضلة

د.  استطالع  مواضيع التعليم املفضلة
هـ.استطالع الهوايات الشخصية

و.  استطالع احتفاالت الصف املفضلة
ز.  استطالع األلعاب احملبوبة

ط.استطالع احليوانات احملبوبة
ي. غير ذلك ....

 

ملحق

اليجاد توحيد في التوجه الى املستطلعني وجلمع اجوبة باالمكان تدريجها, يجب بلورة استمارة 
اسئلة تشتمل على امكانيات متنوعة لالختيار مبا فيها ايضاً االمكانية االضافية "آخر".
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املعطيات 5 لعرض  مثال  ملحق

عرض املعطيات بطريقة غرافية )رسم بياني(

غراف االعمدة -
تقسيم املتسطلعني

حسب الوظيفة
التي يؤدونها

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

اخرى

 امليالد
عياد

نة ا
جل

افة
 النظ

جلنة

لتزين
نة ا

جل

عية
ة االجتما

ت/اللجن
ة االحتفاال

جلن

تبة
ة املك

جلن

 املرضى
يارة

نة ز
جل

غراف "الكعكة" - 
تقسيم املتسطلعني

حسب الوظيفة
اخرىالتي يؤدونها

جلنة اعياد امليالد
جلنة النظافة

جلنة التزين
جلنة االحتفاالت/اللجنة االجتماعية

جلنة املكتبة
جلنة زيارة املرضى

موضوع االستطالع وظيفة لكل تلميذ

عرض للمعطيات التي مت جمعها في استطالع الصف - جدول

اسم اللجنة
مجموع 

املستطلعني 
الذين ذكروا 
هذه اللجنة

م'
1

م'
2

م'
3

م'
4

م'
5

م'
6

م'
7

م'
8

م'
9

م'
10

م'
11

م'
12

م'
13

م'
14

م'
15

م'
16

م'
17

م'
18

م'
19

م'
20

م'
21

م'
22

م'
23

م'
24

جلنة اعياد 
1امليالد

5جلنة النظافة

2جلنة التزين

جلنة االحتفاالت/ 
جلنة االجتماعية

8

3جلنة املكتبة

جلنة زيارة 
املرضى

4

1اخرى

اللجنة التي انا عضو فيها هي .....)م' = ُمستطلَع(.  

* اكثر جلنة تضم تالميذ من ابناء الصف الذين حتت مقابلتهم هي جلنة احلفالت/االجتماعية )8 تالميذ من 24(.
* اللجنة الثانية هي جلنة النظافة )5 من 24(.






