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استبيان للمعلم

 PIRLS لقد تّم اختيار مدرستك للمشاركة  في امتحان بيرلز

2011 )بحث دولي في التنّور القرائي(، وهو مشروع بحث 

تربوي ترعاه "المؤسسة الدولية لتقييم التحصيل التربوي" 

)IEA(. يقيس امتحان بيرلز َمنحى تحصيل التالميذ في 

القراءة ويدرس االختالفات بين األنظمة التربوّية في ما يزيد 

عن 50 دولة من أجل المساعدة على تحسين التعليم والتعلُّم 

في كل أنحاء العالم.

ه إلى معلمي تالميذ الصف الرابع،  هذا االستبيان موجَّ

ويهدف إلى الحصول على معلومات عن خلفيات المعلمين 

األكاديمية والمهنية وموارد الصفوف والممارسات التعليمية 

والمواقف نحو التعليم. بما أن صّفك قد اختير ليكون جزًءا 

ا  من عّينة أخذت على نطاق الدولة، فإن إجاباتك مهمة جّدً

لمساعدتنا على وصف التعليم والتربية في المرحلة االبتدائية 

في دولة إسرائيل.

تتطّرق بعض األسئلة في االستبيان إلى "صف بيرلز" أو 

"هذا الصف". وُيقصد بذلك الصف المعرَّف على واجهة 

هذه الكّراسة، والذي سوف ُيختبر على أنه جزء من بيرلز 

في مدرستك. إذا كنت ُتعلّم بعض التالميذ وليس جميعهم 

في صف بيرلز، رجاًء، فّكر فقط بالتالميذ الذين تعلّمهم عند 

إجابتك عن هذه األسئلة الخاصة بالصف. من المهم أن 

تجيب عن كل سؤال بعناية حتى تعكس هذه المعلومات التي 

تزّودنا بها موقفك بأكثر دقة ممكنة.

 

بما أن بيرلز عبارة عن بحث دولي، وبما أن جميع الدول 

تستخدم االستبيان نفسه، فقد تجد أن بعض األسئلة 

تبدو غير عادّية أو ال تتعلق كلّيًا بك أو بالمدارس في دولة 

إسرائيل. رغم ذلك، من المهم أن تبذل كل جهدك لإلجابة عن 

جميع األسئلة إلتاحة إجراء المقارنة عبر الدول الُمشاِركة 

في البحث.

من المتوقع أن تحتاج نحو 45 دقيقة تقريًبا إلكمال هذا 

االستبيان. نحن نقدر الوقت والمجهود الذي يحتاجه هذا 

األمر ونشكرك على تعاونك ومساهمتك.

عند االنتهاء من تعبئة االستبيان، ُيرجى إعطاؤه لمنّسق 

المدرسة لكي يعيده إلى الجهة التي أجرت البحث في دولة 

إسرائيل، يوم االمتحان في المدرسة. 

لقد تّمت صياغة التعليمات واألسئلة بصيغة المذكر للتسهيل 

هة للذكور واإلناث على حد سواء. فقط، ولكّنها موجَّ

شكًرا لك.

PIRLS 2011
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שאלון למורה

1 	
مع نهاية هذا العام، كم سيكون عدد سنوات عملك في التعليم؟

   سنة 

رجاًء، اكتب عدًدا صحيًحا.                                           

2 	
هل أنت أنثى أم ذكر؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- -- أنثى   

 A- -- ذكر   

3 	
كم تبلغ من العمر؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- ---- حتت 25  

 A- ----- 29–25  

 A- ----- 39–30  

 A- ----- 49–40  

 A- ----- 59–50  

-  A- -- 60 أو أكثر  

4 	
ما هو أعلى مستوى دراسّي رسمّي أنهيته؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

A- ------------ لم ُأنِه المرحلة الثانوية

 A- ------------ أنهيُت المرحلة الثانوية

 أنهيُت الدراسة التحضيرية

 A- --------- )سنة تحضيرية أكاديمية(

 أنهيُت الدراسة المهنية التخصصية

 فوق الثانوية )مثاًل: شهادة تدريس،

 A ------------------ )B.Ed. ال يشمل

 أنهيُت الدراسة األكاديمية للّقب

 A- -----  )B.Sc أو B.Ed. أو B.A.( األول

 أنهيُت الدراسة األكاديمية للّقب

 A- ---------- الثاني أو ألقاب أعلى منه

5 	
خالل تعليمك فوق الثانوي، ماذا كان مجال/مجاالت  أ. 

دراستك الرئيسّي؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم 

ال

 A   A--------------------تربية - ابتدائي أ( 

A   A--------------------- تربية - ثانوي ب( 

A   A------------------------ رياضّيات ج( 

A   A---------------------------- علوم د( 

A   A-------------------------لغة عربية هـ( 

A   A---------------------------- آخر و( 

إذا كان مجال دراستك الرئيسّي هو التربية، فهل كان  ب. 

لديك تخّصص في أي من املواضيع التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم 

ال

A   A------------------------ رياضّيات أ( 

A   A---------------------------- علوم ب( 

A   A------------------------ لغة/قراءة ج( 

A   A----------------------موضوع آخر د( 

أسئلة شخصّية
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שאלון למורה  

أسئلة عن مدرستك

6 	
كيف تصف كاًل من األمور التالية في مدرستك؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ا عالٍ جّدً

عالٍ

متوسط

منخفض

منخفض  

ا  جّدً

A    A    A    A    A  --- رضا املعلمني عن املهنة أ( 

فهم املعلمني ألهداف  ب( 

A    A    A    A    A منهاج التدريس املدرسي-- 

درجة جناح املعلمني في  ج( 

 تنفيذ منهاج التدريس

A    A    A    A    A  -------------- املدرسي

 د(  توقعات املعلمني بخصوص

A    A    A    A    A إجنازات التلميذ -------- 

دعم الوالدين إلجنازات  هـ( 

A    A    A    A    A  --------------- التلميذ

مشاركة الوالدين في  و( 

A    A    A    A    A نشاطات املدرسة-------- 

حفاظ التالميذ على  ز( 

A    A    A    A    A  -------- ممتلكات املدرسة

رغبة التالميذ في النجاح  ح( 

A    A    A    A    A  ------------ في املدرسة

7 	
فّكر في مدرستك احلالية، وبّي إلى أّي مدى توافق أو تعارض 

كل واحدة من العبارات التالية.

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ا أوافق جّدً  

أوافق قلياًل  

أعارض قلياًل

  

ا أعارض جّدً

هذه املدرسة تقع في  أ( 

A    A    A    A  -----------  آمن
ٍّ
حي

أشعر باألمان في هذه  ب( 

A    A    A    A  ----------- املدرسة

سياسات وإجراءات  ج( 

 األمن اخلاصة بهذه 

A    A    A    A  -------- املدرسة كافية

التالميذ يتصرفون  د( 

A    A    A    A  -------- حسب النظام

التالميذ يحترمون  هـ( 

A    A    A    A  ----------- معلميهم

8 	
ة كل مشكلة من  في مدرستك احلالية، ما هي درجة حدَّ

املشاكل التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ال توجد أّية مشكلة  

مشكلة صغيرة  

مشكلة متوسطة

مشكلة كبيرة

بناية املدرسة بحاجة إلى  أ( 

A    A    A    A  --------- ترميم كبير

غرف الصفوف مزدحمة   ب( 

A    A    A    A  ----------- بالتالميذ

املعلمون يعلّمون ساعات  ج( 

A    A    A    A  ---------- ا كثيرة جّدً

ال يوجد لدى املعلمني  د( 

 مكان كاٍف للعمل

 )مثاًل: للتحضير، للتعاون،

A    A    A    A  ----- أو ملقابلة التالميذ(

ال توجد لدى املعلمني مواد  هـ( 

A    A    A    A  --- تعليمية وموارد كافية
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9 	
هل تستعمل احلاسوب في تعليمك ألي من األغراض التالية؟ أ. 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

نعم 

ال

A   A--------------------لتحضير الدروس أ( 

A   A--------------------------- لإلدارة ب( 

A   A------------------- للتعليم في الصف ج( 

إذا أجبت "نعم" ِلـ"للتعليم في الصف"

إلى أي مدى توافق مع العبارات التالية حول استعمال  ب. 

احلاسوب في تعليمك في الصف؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ا أوافق جّدً  

أوافق قلياًل  

أعارض قلياًل

ا  أعارض جّدً

أشعر باالرتياح  أ( 

 الستعمال احلاسوب

A    A    A    A  ------- في التعليم

عندما أواجه مشاكل  ب( 

 تقنّية، ميكنني االستعانة

 بطاقم صيانة احلاسوب

A    A    A    A  ------ في مدرستي

أتلقى دعًما كافًيا لدمج   ج( 

 احلاسوب في نشاطاتي

A    A    A    A  -------- التعليمّية 

10
بأّية وتيرة تتوفر لك أشكال التفاعل التالية مع معلمي آخرين؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

وال مّرة أو تقريًبا وال مّرة  

2 أو 3 مّرات في الشهر  

1 – 3 مّرات في األسبوع

كل يوم أو  

تقريًبا كل يوم

أناقش كيفّية تعليم  أ( 

A    A    A    A موضوع معني-------- 

أتعاون في تخطيط وإعداد  ب( 

A    A    A    A  -------- مواد تعليمية

ُأشاطُر غيري ما تعلّمته  ج( 

 عن خبراتي في

A    A    A    A  ----------- التدريس

ا آخر ألتعلم أزور صّفً  د( 

A    A    A    A  ------ أكثر عن التعليم

نعمل مًعا لنجّرب أفكاًرا هـ( 
 

A    A    A    A  ------------ جديدة

عن عمل املعلم
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تعليم صف بيرلز

11
إلى أّي مدى توافق مع العبارات التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ا أوافق جّدً

أوافق قلياًل

أعارض قلياًل

ا  أعارض جّدً

A    A    A    A  -- أنا قانع مبهنتي كمعلم أ( 

أنا راٍض بكوني معلًما  ب( 

A    A    A    A  ------ في هذه املدرسة

عندما بدأت التعليم كان  ج( 

 لدي حماس أكثر من

A    A    A    A اآلن-------------- 

A    A    A    A  --- أقوم بعمل مهم كمعلم د( 

أخطط أن أستمر  هـ( 

 بالعمل كمعلم طاملا

A    A    A    A  -------- أستطيع ذلك

A    A    A    A  ------ أنا ُمحَبط كمعلم و( 

12 	
كم تلميًذا يوجد في هذا الصف؟ أ( 

    تلميًذا 

اكتب عدًدا.

13
كم تلميًذا من تالميذ هذا الصف يواجهون صعوبات في فهم 

املسموع باللغة العربية؟ 

   تلميًذا في هذا الصف

اكتب عدًدا.                                           

14 	
أي موضوع من املواضيع التالية ُتعلم في هذا الصف؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم 

ال

A   A--------أعلّم هذا الصف العربية/القراءة أ( 

A   A----------- أعلّم هذا الصف الرياضّيات ب( 

A   A--------------- أعلّم هذا الصف العلوم ج( 
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16 	
في رأيك، إلى أّي مدى تقيِّد كّل من احلاالت التالية كيفّية 

تعليمك لهذا الصف؟ 

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

احلالة غير موجودة

ال يقّيد بتاًتا  

يقّيد بعض الشيء

يقّيد كثيًرا
 

افتقار التالميذ للمهارات  أ( 

 أو للمعرفة الالزمة

A    A    A    A  ------------ مسبًقا

معاناة التالميذ من  ب( 

 النقص في التغذية

A    A    A    A  ---------- األساسية

معاناة التالميذ من عدم  ج( 

A    A    A    A النوم الكافي--------- 

التالميذ ذوو االحتياجات  د( 

 اخلاّصة )مثاًل: إعاقات

 جسدية، اضطربات ذهنية

A    A    A    A  ----- أو عاطفية/نفسية(

A    A    A    A التالميذ املشاغبون-----  هـ( 

A    A    A    A  ----- التالميذ الالمبالني و( 

15 	
بأية وتيرة تقوم باألعمال التالية أثناء تعليم هذا الصف؟ 

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

كل درس أو تقريًبا كل درس  

تقريًبا نصف الدروس  

بعض الدروس

وال مّرة

ُأخّلص ما كان ينبغي  أ( 

 على التالميذ أن يتعلموه

A    A    A    A من الدرس---------- 

أربط الدرس بحياة  ب( 

A    A    A    A  ------ التالميذ اليومّية 

أستعمل أسلوب  ج( 

 االستجواب الستخالص

A    A    A    A  --- األسباب والتفسيرات

أشجع كل التالميذ على  د( 

A    A    A    A  ------- حتسني أدائهم

أمدح التالميذ على اجلهد  هـ( 

A    A    A    A  ------------- اجليد

أجلب مواد مشّوقة إلى  و( 

A    A    A    A  ------------ الصف
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17 	
بالنسبة للتلميذ العادي في هذا الصف، بأّية وتيرة تقوم 

باألمور التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

مّرة في االسبوع على األقل

مّرة أو مّرتي في الشهر

4–6 مّرات في السنة

1–3 مّرات في 
السنة

وال 

مّرة 

 

تقابل ولّي أمر التلميذ أو  أ( 

 تتحّدث إليه بشكل فردّي،

A    A    A    A    A لبحث تقّدم ابنه الدراسّي--- 

ترسل إلى ولي أمر  ب( 

 التلميذ تقريًرا عن تقّدم

A    A    A    A    A  -------- ابنه الدراسّي
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18
في أسبوع اعتيادي، كم ساعة تعليمية )درس( تقضي في  أ. 

تعليم اللغة العربية و/أو الفعاليات حول اللغة العربية؟

أدخل التعليم أو الفعاليات في القراءة والكتابة والتكلّم واألدب، واملهارات 

األخرى.

    ساعات

اكتب عدًدا                                       

ما هي مّدة ساعة تعليمية اعتيادية في هذا الصف؟ ب. 

     دقائق

اكتب عدًدا

ما هي نسبة الوقت الذي تقضيه في تعليم املهارات و/أو  ج. 

في الفعاليات التالية حول اللغة العربية من مجموع الوقت 

املخّصص لتعليم اللغة العربية؟

اكتب نسبة مئوية لكل واحدة.

قراءة--------------------------%           أ( 

          %-------------------- قواعد وتهجئة ب( 

          %-------------------- كتابة اإلنشاء ج( 

التكلّم واالستماع------------------%           د( 

          %-------------------------- آخر هـ( 

املجموع = 100%  

19 	
ا لتعليم  بغض النظر عّما إذا كنت قد خّصصت وقًتا رسمّيً

القراءة، كم تقضي من الوقت خالل أسبوع اعتيادي في تعليم 

القراءة و/أو فعاليات في القراءة مع التالميذ؟

خذ باحلسبان األشياء التي تقوم بها ضمن مجاالت منهاج التدريس املدرسي 

وخالل الوقت املخّصص رسمّيًا لتعليم القراءة.

   دقيقة لكل أسبوع 

اكتب عدد الدقائق.                                           

تعليم القراءة لصف بيرلز

		
األسئلة 20–27 تسأل عن تعليم القراءة للتالميذ في هذا الصف.

20 	
عندما يكون لديك درس تعليم قراءة و/أو فعاليات قراءة، بأّية 

وتيرة تنّظم التالميذ في الطرق التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

دائًما أو تقريًبا دائًما  

غالًبا

أحياًنا

وال مّرة

أعلّم القراءة كفعالية لكل  أ( 

A    A    A    A  ------------ الصف

ن مجموعات لها نفس أكوِّ  ب( 

A    A    A    A  ----------- القدرات

ن مجموعات ذات أكوِّ  ج( 

A    A    A    A  ------- قدرات مختلفة

أستعمل طريقة التعليم  د( 

A    A    A    A  ---- الفردي في القراءة 

التالميذ يعملون بشكل  هـ( 

 مستقل بناًء على مخطط

A    A    A    A  ---- أو هدف ُمعطى لهم

التالميذ يعملون بشكل  و( 

 مستقل بناًء على هدف

A    A    A    A  ------- محّدد اختاروه
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23 	
عندما يكون لديك درس تعليم قراءة و/أو تقوم بفعاليات قراءة 

مع التالميذ، كيف تستخدم املوارد التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

وسيلة أساسية  

وسيلة إضافّية  

 ال أستخدم

A    A    A  ------------ كتب التدريس أ( 

كّراسات عمل أو أوراق  ب( 

A    A    A  ------------------- عمل

مجموعة من كتب األوالد  ج( 

 )مثاًل: روايات، مجموعات

 قصصّية، أدب غير

A    A    A خيالي(----------------- 

مواد من مجاالت مختلفة   د( 

A    A    A  ------------- من املنهاج 

صحف و/أو مجالت   هـ( 

A    A    A  ----------------- لألوالد

برامج حاسوب لتعليم  و( 

A    A    A  ----------------- القراءة

مواد من املراجع  ح( 

 )مثاًل: املوسوعات

A    A    A  ------------- والقواميس(

21 	
كم تلميًذا يحتاج إلى تعليم مصّحح في القراءة؟ أ. 

    تلميًذا من تالميذ هذا الصف

اكتب عدًدا.

كم تلميًذا من بي التالميذ في بند 21أ يتلقون تعليًما  ب. 

مصّحًحا في القراءة؟

    تلميًذا

اكتب عدًدا.

22 	
هل توجد خّطة احتياطّية كي يتلقى الُقّراء املتفّوقون تعليًما 

ا أو أكثر حتّدًيا في مدرستك؟ إضافّيً

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- -- نعم   

A- -- ال   
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24 	
عندما يكون لديك درس تعليم قراءة و/أو تقوم بفعاليات قراءة 

مع التالميذ، بأية وتيرة جتعل التالميذ يقرؤون األنواع التالية 

من النصوص )املطبوعة أو اإللكترونية(؟ 

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

كل يوم أو تقريًبا كل يوم

مّرة أو مّرتي في األسبوع  

مّرة أو مّرتي في الشهر   

 وال مّرة
 أو تقريبا

وال مّرة

قراءة مواد أدبّية أ. 

قصص قصيرة )مثاًل:  أ( 

 خرافات، حكايات

 خيالية، قصص أعمال

 مثيرة، خيال علمي،

A    A    A    A  ---- قصص بوليسّية(

كتب أدب خيالي مطّولة،  ب( 

A    A    A    A  ---- مكّونة من فصول

A    A    A    A  --------- مسرحيات ج( 

A    A    A    A  -------- مواد أخرى د( 

قراءة مواد إعالمية ب. 

كتب قراءة أو كتب  أ( 

 تعليمية من مجاالت

A    A    A    A  --- غير األدب اخليالي

كتب أدب غير خيالي  ب( 

 مطّولة، مكّونة من

A    A    A    A فصول------------ 

مقاالت أدب غير  ج( 

 خيالي تصف وتفسر

 األشياء والشخصّيات

 واألحداث أو كيف

A    A    A    A  ------ تعمل األشياء 

25 	
عندما يكون لديك درس تعليم قراءة و/أو تقوم بفعاليات قراءة 

مع التالميذ، بأية وتيرة تقوم باألمور التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

كل يوم أو تقريًبا كل يوم

مّرة أو مّرتي في األسبوع

مّرة أو مّرتي في الشهر

 وال مّرة
 أو تقريبا

وال مّرة

أقرأ بصوٍت عاٍل أمام  أ( 

A    A    A    A  -------------- الصف 

أطلب من التالميذ أن  ب( 

A    A    A    A  ----- يقرؤوا بصوٍت عاٍل 

أطلب من التالميذ أن   ج( 

 يقرؤوا بصوٍت منخفٍض 

A    A    A    A  -------------- وحدهم 

أعطي التالميذ وقًتا ليقرؤوا  د( 

A    A    A    A كتًبا من اختيارهم ------ 

أعلّم التالميذ  هـ( 

 استراتيجيات لتفسير

A    A    A    A  ----- األصوات والكلمات 

أعلّم التالميذ كلمات  و( 

A    A    A    A  --- جديدة بصورة منتظمة

أعلّم التالميذ استراتيجيات  ز( 

 التصّفح إليجاد الفكرة

 الرئيسية والبحث عن

A    A    A    A  --------- معلومة محّددة
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26 	
بأية وتيرة تطلب من التالميذ أن يقوموا باألمور التالية 

للمساعدة في تطوير مهارات أو استراتيجّيات فهم املقروء؟ 

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

كل يوم أو تقريًبا كل يوم  

مّرة أو مّرتي في األسبوع

مّرة أو مّرتي في الشهر

 وال مّرة
 أو تقريبا

 وال مّرة

حتديد معلومات داخل  أ( 

A    A    A    A النص --------------- 

متييز األفكار الرئيسية  ب( 

A    A    A    A  ------------- ملا قرؤوه

شرح أو دعم فهمهم ملا  ج( 

A    A    A    A  --------------- قرؤوه 

مقارنة ما قرؤوه بالتجارب  د( 

A    A    A    A التي مّروا بها---------- 

مقارنة ما قرؤوه بأشياء  هـ( 

A    A    A    A  --------- أخرى قرؤوها

طرح تخمينات ملا سيحدث  و( 

 الحًقا، في النص الذي

A    A    A    A  -------------- يقرؤونه

إجراء التعميم واستخالص  ز( 

 العبر اعتماًدا على ما

A    A    A    A  --------------- قرؤوه

وصف أسلوب أو مبنى   ح( 

A    A    A    A  ------ النص الذي قرؤوه

حتديد وجهة نظر الكاتب  ط( 

A    A    A    A  ------------- أو قصده

27 	
بعد أن يكون التالميذ قد قرؤوا شيًئا ما، بأّية وتيرة تطلب 

منهم أن يفعلوا األمور التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

كل يوم أو تقريًبا كل يوم

مّرة أو مّرتي في األسبوع

مّرة أو مّرتي في الشهر

 وال مّرة
 أو تقريبا

وال مّرة

ا أن يكتبوا شيًئا أو رّدً  أ( 

A    A    A    A  ------------ عما قرؤوه

أن يجيبوا عن أسئلة  ب( 

 شفهّية أو يلّخصوا ما

A    A    A    A  ---------- قرؤوه شفهّيًا

أن يتكلّموا مع بعضهم  ج( 

A    A    A    A  ------------ عما قرؤوه

أن يتقّدموا المتحان أو  د( 

A    A    A    A  --- الختبار حول ما قرؤوه
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28 	
هل يوجد لدى التالميذ في هذا الصف حاسوب/حواسيب  أ. 

ليستعملوها خالل دروس القراءة؟

 A- -- نعم   

   A- -- ال   

)إذا أجبت "ال"، انتقل إلى سؤال رقم 29(

إذا أجبت "نعم"،

هل يوجد ألي من احلواسيب اتصال باإلنترنت؟ ب. 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- -- نعم   

 A- -- ال   

بأّية وتيرة تطلب من التالميذ أن يقوموا بفعاليات  ج. 

احلاسوب التالية خالل دروس القراءة؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

كل يوم أو تقريًبا كل يوم

مّرة أو مّرتي في األسبوع

مّرة أو مّرتي في الشهر

 وال مّرة
 أو تقريًبا

 وال مّرة

A    A    A    A  - البحث عن معلومات أ( 

قراءة قصص أو  ب( 

 نصوص أخرى على

A    A    A    A احلاسوب-------- 

استعمال برمجية  ج( 

 تعليمية لتطوير

 مهارات واستراجتيات

A    A    A    A  --------- القراءة 

استعمال احلاسوب  د( 

 لكتابة قصص أو 

A    A    A    A  ---- نصوص أخرى 

29 	
هل لديك مكتبة أو زاوية قراءة في غرفة صفك؟ أ. 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- -- نعم   

   A- -- ال   

)إذا أجبت "ال"، انتقل إلى سؤال رقم 30(

إذا أجبت "نعم"،

كم كتاًبا تقريًبا يوجد في مكتبة صفك؟ ب. 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

-A- -- 25–0 -

-A- -- 50–26 -

-A- -- 100–51 -

 A- أكثر من 100---  

كم مجلة ذات عناوين مختلفة يوجد في مكتبة صفك  ج. 

تقريًبا؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

-A- -- 0 -

-A- -- 2–1 -

-A- -- 5–3 -

-A- -- أكثر من 5 -

بأّية وتيرة تعطي التالميذ في صفك وقًتا ليستعملوا مكتبة  د. 

الصف أو زاوية القراءة؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- --  كل يوم أو تقريًبا كل يوم

 A- -  مّرة أو مّرتني في األسبوع

 A-  مّرة أو مّرتني في الشهر---

 A-  وال مّرة أو تقريًبا وال مّرة--

هل يستطيع التالميذ استعارة كتب من مكتبة الصف أو  هـ. 

زاوية القراءة ليأخذوها إلى البيت؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- نعم -- -

A- ال --  

موارد احلاسوب واملكتبة
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30 	
بأّية وتيرة تأخذ أو ترسل التالميذ إلى مكتبة غير مكتبة 

صفك؟ 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 على األقل مّرة أو مّرتني
 

 A- في األسبوع---  

 A-  مّرة أو مّرتني في الشهر---

 A- --- عدة مّرات في السنة  

 A- --  وال مّرة أو تقريًبا وال مّرة

وظائف بيتّية في القراءة

		
األسئلة 31-33 تسأل عن الوظائف البيتّية في القراءة للتالميذ 

في هذا الصف.

31 	
بأّية وتيرة تعطي مهّمات في القراءة كجزء من الوظائف البيتّية 

)في أّي موضوع كان(؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

  ال أعطي القراءة كوظيفة

   A- -- بيتّية   

)انتقل إلى سؤال رقم 34(

 A- --  أقل من مّرة في األسبوع

مّرة أو مّرتني في  
 

 A- -- األسبوع   

3 أو 4 مّرات في   

 A- -- األسبوع   

 A- -- كل يوم   

32 	
بشكل عام، كم من الوقت تتوقع أن يقضي تالميذك في أداء 

وظيفة بيتّية تشمل مهام في القراءة )في أي موضوع كان( 

في كل مّرة تطلب منهم القيام بذلك؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- -- 15 دقيقة أو أقل   

 A- -- 16–30 دقيقة   

 A- -- 31–60 دقيقة   

 A- -- أكثر من 60 دقيقة   

33 	
بأّية وتيرة تقوم باألمور التالية ملعاجلة الوظائف البيتّية في 

القراءة لهذا الصف؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

دائًما أو تقريًبا دائًما

أحياًنا

 وال مّرة أو تقريًبا
 وال مّرة

تصحيح الوظائف وإعطاء  أ( 

A    A    A  ----------- ردودك للتالميذ

مناقشة الوظائف في  ب( 

A    A    A  ----------------- الصف

فحص إذا مّت حّل  ج( 

A    A    A  ------------ الوظيفة أم ال
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36 	
ما مدى األهمّية التي تعطيها لكلٍّ من املصادر التالية لتراقب 

تقّدم التالميذ في القراءة؟ 

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

أهمّية كبيرة

بعض األهمّية  

أهمّية قليلة أو عدم 

 أهمّية

تقييم العمل املتواصل  أ( 

A    A    A  ----------------- للتلميذ

امتحانات الصف   ب( 

 )مثاًل: امتحانات يحّضرها

 املعلم أو من كتاب

A    A    A  --------------- التدريس(

امتحانات حتصيل قطرّية  ج( 

A    A    A  ---------------- أو لوائّية

تقييم القراءةصعوبات في القراءة

		
األسئلة 34-35 تسأل عن كيفية معاجلة الصعوبات في  القراءة 

لدى التالميذ في هذا الصف.

34 	
هل تتوفر لديك املوارد التالية لكي تعمل مع التالميذ الذين 

يعانون من صعوبة في القراءة؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

دائًما

أحياًنا  

أبًدا

مهني مختص )مثاًل:  أ( 

 أخصائي في القراءة،

 أخصائي معاجلة

A    A    A  ----------------- النطق(

A    A    A مساعد معلم-------------  ب( 

شخص بالغ/والد  ج( 

A    A    A متطوع----------------- 

35 	
ماذا تفعل عادًة عندما يبدأ تلميذ ما بالتراجع في القراءة؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم 

ال

أجعل التلميذ يعمل مع مهني مختص  أ( 

 )مثاًل: أخصائي في القراءة، أخصائي

A    A --------------------- معالجة النطق(

أنتظر ألرى إذا تحّسن األداء مع  ب( 

A    A -------------------------- النضوج

أخّصص وقًتا أكثر للعمل على القراءة  ج( 

A    A --------------- الفردّية مع ذلك التلميذ 

أطلب من الوالدْين أن يساعدا التلميذ  د( 

A    A ----------------- في موضوع القراءة 
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37 	
كجزء من تعليمك و/أو تدريبك الرسمّي، إلى أّي مدى درست 

املجاالت التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

باملّرة

مقدمة عامة عن املوضوع

 نال املجال أهمّية

A    A    A  ------------- اللغة العربية أ( 

البيداغوغيا/تعليم  ب( 

A    A    A  ----------------- القراءة

A    A    A  -------- علم النفس التربوي ج( 

التعليم املصّحح  د( 

A    A    A  ----------------- للقراءة

A    A    A  ------------ نظرية القراءة هـ( 

A    A    A  ----------- التعليم اخلاص و( 

A    A    A  ----------- تعليم لغة ثانية ز( 

طرائق تقييم في  ح( 

A    A    A  ----------------- القراءة

38 	
في السنتي املاضيتي، ما هو مجموع الساعات التي قضيتها 

في استكمال أو دورات للتطور املهني التي تعالج مباشرًة 

القراءة أو تعليم القراءة )مثاًل: نظرّية القراءة، أساليب 

التعليم(؟ 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A- -- وال ساعة   

 A- -- أقل من 6 ساعات   

 A- -- 6–15 ساعة   

 A- -- 16–35 ساعة   

 A- -- أكثر من 35 ساعة   

39 	
بأّية وتيرة، تقريًبا، تقرأ كتًبا لألطفال، من أجل تطّورك 

املهني؟ 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

على األقل مّرة في   

 A- -- األسبوع   

 A-  مّرة أو مّرتني في الشهر---

 A- -- مّرة أو مّرتني في السنة 

 A- --  وال مّرة أو تقريًبا وال مّرة

-

تأهيل لتدريس القراءة



شكًرا لك
شكًرا لك على ما بذلت من التفكير والوقت واجلهد في تعبئة هذا االستبيان.
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