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استبيان للمدرسة

 PIRLS لقد تّم اختيار مدرستك للمشاركة في امتحان بيرلز

ر القرائي(، وهو مشروع بحث  2011 )البحث الدولي في التنوُّ

تربوي ترعاه المؤسسة الدولية لتقييم التحصيل التربوي 

)IEA(. يقيس امتحان بيرلز منحى التغّيرات في تحصيل 

التالميذ في القراءة مع مرور الزمن، ويدرس االختالفات بين 

األنظمة التربوية فيما يزيد عن 50 دولة، بهدف المساعدة 

على تحسين التعليم والتعلّم في كل أنحاء العالم.

ه لمديري المدارس ورؤساء األقسام  هذا االستبيان موجَّ

الذين ُطلب منهم توفير المعلومات عن مدارسهم. بما أنه 

تّم اختيار مدرستك لتكون جزًءا من عّينة ُأخذت على نطاق 

ا في المساعدة على وصف  الدولة، ُتعتبر إجاباتك هاّمة جّدً

التعليم والتربية في المرحلة االبتدائية في دولة إسرائيل.

من المهم أن تجيب عن كل سؤال بعناية، حتى تعكس 

المعلومات التي تزّودنا بها الوضَع في مدرستك بأكثر دّقة 

ممكنة. ستتطلّب منك بعض األسئلة البحث في سجالت 

المدرسة، لذا، قد تحتاج إلى التنسيق مع عضو آخر 

من الطاقم من أجل التعاون والمساعدة في توفير هذه 

المعلومات. 

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

تستخدم االستبيان نفسه، فقد تجد أّن بعض األسئلة تبدو 

غير اعتيادية أو ال تتعلق بك أو بالمدارس في دولة إسرائيل. 

رغم ذلك، من المهم أن تبذل كل جهدك لإلجابة عن جميع 

األسئلة، إلتاحة إجراء المقارنات عبر الدول الُمشاِركة في 

البحث.

من المتوقع أن تحتاج نحو 30 دقيقة إلكمال هذا االستبيان. 

نحن نقّدر 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 

فقط، ولكنها موّجهة للذكور واإلناث على حّد سواء.

شكًرا لك.

PIRLS 2011
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שאלון לבית ספר

1 	
 ما هو مجموع التالميذ املسجلني في مدرستك بدًءا من

1 حزيران 2011؟

   تلميذ 

اكتب عدًدا.

2 	
ما هو مجموع التالميذ املسجلني في الصف الرابع في مدرستك 

بدًءا من 1 حزيران 2011؟

   تلميذ 

اكتب عدًدا.

3 	
ما هي، تقريًبا، نسبة تالميذ مدرستك ذوي اخللفيات التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

0 حتى 10%

%11 حتى 25%  

%26 حتى 50%

 أكثر من 50%

ينتمون لبيوت ذات إمكانيات  أ( 

A  --A  - A  --A اقتصادية قليلة--------- 

ينتمون لبيوت مقتدرة  ب( 

A  --A  - A  --A اقتصادّيًا------------- 

4 	
ما هي تقريًبا، نسبة تالميذ مدرستك الذين لغتهم األم هي 

اللغة العربية؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A----   أكثر من 90%

 A---- %76 حتى 90% 

 A- --- %51 حتى 75%

 A----   %26 حتى 50%

 A----         %25 أو أقل

5 	
ما عدد األشخاص الذين يعيشون في املدينة، القرية أو  أ. 

املنطقة التي تقع فيها مدرستك؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A----        أكثر من 500,000 شخص

 A----  100,001 حتى 500,000 شخص

 A----    50,001 حتى 100,000 شخص

 A----      15,001 حتى 50,000 شخص

 A----        3,001 حتى 15,000 شخص

 A----                3,000 شخص أو أقل 

أيٌّ مما يلي يصف بشكٍل أفضل املنطقة التي تقع فيها  ب. 

مدرستك؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A---- مدنّية - ذات كثافة سّكانية عالية 

  ريفية - على أطراف أو ضواحي

 A----                       منطقة مدنّية

          مدينة حجمها متوسط أو 

 A----                         قرية كبيرة

                       قرية صغيرة

 A----)يشمل مجلًسا إقليمّيًا(           

 A----                         قروّية نائية

أيٌّ مما يلي يصف بشكٍل أفضٍل معّدل مستوى الدخل في  ج. 

املنطقة التي تقع فيها مدرستك؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A----                                مرتفع

 A----متوسط                            

 A----                           منخفض

تالميذ املدرسة وخصائُصها
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שאלון לבית ספר  

املوارد والتكنولوجياالوقت املخّصص للتدريس

6 	
لتالميذ الصف الرابع في مدرستك:

كم يوًما في السنة، تكون مدرستك مفتوحة للتعليم؟ أ. 

        يوم 

اكتب العدد.

كم ساعة تعليمية )درس( يوجد في مدرستك في يوم  ب. 

اعتيادي؟

         ساعات 

اكتب العدد.

ما هي مّدة ساعة تعليمية اعتيادية في مدرستك؟ ج. 

         دقائق 

اكتب العدد.

كم يوًما في األسبوع العادي تكون املدرسة مفتوحة  د. 

للتعليم؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A-----                          6 أيام

 A----- 51 أيام
2--------------------------

 A-----                          5 أيام

  A----- 41 أيام
2-------------------------

 A-----                          4 أيام

A-----                      آخر

7 	
ما هو العدد الكلي للحواسيب التي ميكن لتالميذ الصف الرابع 

استخدامها ألهداف تعليمية؟

         حاسوب 

اكتب العدد.

8 	
هل يوجد في مدرستك مختبر للعلوم ميكن لتالميذ الصف 

الرابع استخدامه؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A-------                          نعم 

 A---------ال   ------------------------

9 	
هل يوجد في مدرستك مكتبة؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A-------                          نعم 

 - - A---------ال   ------------------------

)إذا أجبت "ال"، انتقل إلى سؤال رقم 10(

إذا أجبت "نعم"،

ما هو، تقريًبا، عدد الكتب ذات العناوين املختلفة التي حتتويها  أ. 

مكتبة مدرستك )باستثناء املجالت والنشرات الدورّية(؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A-----                   250 أو أقل

 A----- 500–251                    

 A----- 2,000–501                 

 A----- 5,000–2,001              

 A----- 10,000–5,001             

A-----10,000 أكثر من        

ما هو، تقريًبا، عدد عناوين املجاّلت والنشرات الدورّية  ب. 

األخرى التي حتتويها مكتبة مدرستك؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A-----  0                                

 A----- 5–1                            

 A----- 10–6                          

 A----- 30–11                        

A-----                   31 أو أكثر
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10 	
ما مدى تأثير نقص أو عدم كفاية ما يلي على قدرة مدرستك في أداء مهّمة التعليم؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ال يؤثر بتاًتا

يؤثر قلياًل  

يؤثر بشكل جزئي

 يؤثر كثيًرا

املوارد العاّمة في  أ. 
املدرسة

مواد التعليم )مثال،  أ( 

A  --A  - A  --A كتب التدريس(------- 

املعّدات واألدوات  ب( 

 )مثال، أوراق، أقالم

A  --A  - A  --A  ---------- رصاص(

مباني املدرسة  ج( 

A  --A  - A  --A  --------- وساحاتها

أنظمة التبريد/التسخني  د( 

A  --A  - A  --A واإلضاءة---------- 

 هـ( حّيز عملية التعليم

A  --A  - A  --A  --- )مثال، غرفة الصف(

طاقم مؤهل  و( 

A  --A  - A  --A  --------- تكنولوجّيًا

A  --A  - A  --A  ---- حواسيب للتعليم  ز( 

موارد لتعليم القراءة ب. 

معلمون متخّصصون  أ( 

A  --A  - A  --A  --------- في القراءة

برامج حاسوب  ب( 

A  --A  - A  --A  ------- لتعليم القراءة

A  --A  - A  --A  ----- كتب من املكتبة  ج( 

موارد صوتية-مرئية  د( 

A  --A  - A  --A  ------ لتعليم القراءة 

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ال يؤثر بتاًتا

يؤثر قلياًل  

يؤثر بشكل جزئي

 يؤثر كثيًرا

موارد لتعليم  ج. 

الرياضّيات

معلمون متخّصصون  أ( 

A  --A  - A  --A في الرياضّيات------ 

برمجية حاسوب  ب( 

A  --A  - A  --A لتعليم الرياضّيات---- 

مواد من املكتبة  ج( 

 تتعلق بتعليم

A  --A  - A  --A --------- الرياضّيات

وسائل صوتية-مرئية  د( 

A  --A  - A  --A لتعليم الرياضّيات---- 

 هـ( آالت حاسبة لتعليم

A  --A  - A  --A  -------- الرياضّيات

موارد لتعليم العلوم د. 

معلمون متخّصصون  أ( 

A  --A  - A  --A  --------- في العلوم

برمجية حاسوب  ب( 

A  --A  - A  --A  ------- لتعليم العلوم

مواد من املكتبة  ج( 

A  --A  - A  --A  -- تتعلق بتعليم العلوم 

وسائل صوتية-مرئية  د( 

A  --A  - A  --A لتعليم العلوم ------- 

 هـ( معّدات ومواد

A  --A  - A  --A للعلوم ------------ 
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مشاركة الوالدين في مدرستك

11 	
بأّية وتيرة تقوم مدرستك مبا يلي جتاه الوالدين بخصوص  أ. 

التالميذ كأفراد؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

وال مّرة

مّرة في السنة

2-3 مّرات في السنة

 أكثر من 3

مّرات في 

السنة 

إطالع الوالدين على  أ( 

A  --A  - A  --A  ------ سير تعلم ولدهم

إطالع الوالدين على سلوك  ب( 

 ولدهم ورفاهيته في

A  --A  - A  --A املدرسة------------- 

مناقشة تساؤالت الوالدين  ج( 

 أو رغباتهم بالنسبة

A  --A  - A  --A لتعلم ولدهم---------- 

دعم الوالدين بشكل  د( 

 فردي في مساعدة طفلهم

 في أداء الفروض

A  --A  - A  --A  ------------ املدرسية

بأية وتيرة تطلب املدرسة من الوالدين القيام مبا يلي؟ ب. 

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

وال مّرة

مّرة في السنة

2-3 مّرات في السنة

 أكثر من 3

مّرات في 

السنة

التطّوع ملشاريع، برامج  أ( 

A  --A  - A  --A  ------ ورحالت مدرسّية

االنخراط والعمل في  ب( 

A  --A  - A  --A  -------- جلان مدرسّية

بأّية وتيرة تقوم مدرستك، بشكل عاّم، مبا يلي جتاه  ج. 

الوالدين؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

وال مّرة

مّرة في السنة

2-3 مّرات في السنة

 أكثر من 3

مّرات في 

السنة

إطالع الوالدين على   أ( 

 اإلجنازات األكادميية 

 الكلية للمدرسة

 )مثال، نتائج االمتحانات 

A  --A  - A  --A  ------------ القطرّية(

إطالع الوالدين على  ب( 

 إجنازات املدرسة )مثال، 

 نتائج املباريات، عملّيات 

A  --A  - A  --A  ------- حتسني املَرافق(

إطالع الوالدين على  ج( 

 األهداف التدريسّية 

 واملبادئ التربوّية

A  --A  - A  --A  ----- اخلاصة باملدرسة

إطالع الوالدين على  د( 

A  --A  - A  --A  ------- دستور املدرسة

مناقشة تساؤالت الوالدين   هـ( 

 ورغباتهم حول تنظيم 

 املدرسة )مثاًل، القوانني 

 واألنظمة، اجلداول الزمنّية، 

A  --A  - A  --A  ------- وسائل الوقاية(

تزويد الوالدين مبواّد  و( 

 تعلّم إضافية )مثاًل،

 كتب، برمجية حاسوب(

 لولدهم لكي يستخدمها

A  --A  - A  --A  ----------- في البيت

تنظيم ورشات عمل أو  ز( 

 حلقات دراسّية للوالدين

 حول التعلم أو الشؤون

A  --A  - A  --A  ----------- التدريسية
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12 	
كيف تصف كاّلً مّما يلي داخل املدرسة؟

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 عملهم  أ( 

فهم املعلمني ألهداف  ب( 

 املنهاج التدريس

A  --A  --A  - A  --A  -------------- املدرسّي

مدى جناح املعلمني في  ج( 

 تطبيق منهاج التدريس

A  --A  --A  - A  --A  -------------- املدرسّي

توقعات املعلمني بالنسبة  د( 

A  --A  --A  - A  --A لتحصيل التالميذ-------- 

دعم الوالدين لتحصيل  هـ( 

A  --A  --A  - A  --A التالميذ--------------- 

مشاركة الوالدين في  و( 

A  --A  --A  - A  --A فعاليات املدرسة -------- 

حفاظ التالميذ على   ز( 

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

رغبة التالميذ في النجاح  ح( 

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

13 	
إلى أّي مدى ُيعتبر ما يلي مشكلة لدى تالميذ الصف الرابع  أ. 

في مدرستك؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ليست مشكلة

مشكلة بسيطة

مشكلة متوسطة

مشكلة جاّدة

التأّخر في الوصول  أ( 

A  --A  - A  --A  --------- إلى املدرسة

التغّيب )دون مبّرر ب( 
 

A  --A  - A  --A  ------------- مقبول(

اإلزعاج في غرفة  ج( 

A  --A  - A  --A الصف ------------- 

A  --A  - A  --A  -------------- الِغّش د( 

A  --A  - A  --A التجديف------------  هـ( 

A  --A  - A  --A  ------------ التخريب و( 

A  --A  - A  --A  ------------- السرقة ز( 

التخويف أو اإلساءة  ح( 

 الكالمّية بني التالميذ

 )مبا في ذلك مراسالت

 نصّية، مراسالت البريد

A  --A  - A  --A  ------ اإللكتروني، إلخ(

عراك جسدي بني  ط( 

A  --A  - A  --A التالميذ------------- 

التخويف أو اإلساءة  ي( 

 الكالمّية جتاه املعلمني

 أو الطاقم )مبا في ذلك

 مراسالت نصّية، مراسالت 

A  --A  - A  --A  - البريد اإللكتروني، إلخ(

إلى أّي مدى يشكل كلٌّ مّما يلي مشكلة فيما يخّص  ب. 

املعلمني في مدرستك؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ليست مشكلة

مشكلة بسيطة

مشكلة متوسطة

مشكلة جاّدة

الوصول متأخًرا أو  أ( 

A  --A  - A  --A  -------- املغادرة باكًرا

A  --A  - A  --A  ------------- التغّيب ب( 

بيئة املدرسة
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نشاطات القيادةاملعلمون في مدرستك

14 	
هل يّتم في مدرستك استخدام أيٍّ مما يلي لتقييم أداء معلمي 

الصف الرابع؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم   

ال 	 	

مشاهدات يقوم بها المدير أو  أ( 

A - --A--------- أحد أفراد الطاقم اإلداري

مشاهدات يقوم بها مفتشون  ب( 

 أو أشخاص آخرون من

A - --A----------------- خارج المدرسة

A - --A---------------- تحصيل التالميذ ج( 

A - --A------------ آراء المعلمين الزمالء  د( 

15 	
خالل السنة املاضية، كم من الوقت بذلت، تقريًبا، في القيام 

بالنشاطات املدرسية القيادية التالية كمدير املدرسة؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

لم أبذل أي وقت  

بعض الوقت

الكثير من 

 الوقت

حتسني الرؤيا أو األهداف  أ( 

A  - A  --A  -------------- التربوية للمدرسة

تطوير املنهاج املدرسي  ب( 

A  - A  --A  ------------- واألهداف التربوية

متابعة تطبيق املعلمني ألهداف  ج( 

A  - A  --A  ----- املدرسة التربوية في تعليمهم

متابعة سير تعلم التالميذ لضمان  د( 

A  - A  --A  --- حتقيق أهداف املدرسة التربوية

 هـ( احلفاظ على جّو نظامي

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

ضمان وجود قوانني واضحة  و( 

A  - A  --A  --------------- لسلوك التالميذ

معاجلة سلوك التالميذ املخّل  ز( 

A  - A  --A  --------------------- بالنظام

A  - A  --A إنشاء بيئة من الثقة بني املعلمني---  ح( 

املبادرة إلى إجراء نقاش  ط( 

 ملساعدة املعلمني الذين

A  - A  --A  ---- يعانون من مشاكل في الصف

تقدمي النصيحة للمعلمني الذين  ي( 

 لديهم أسئلة أو مشاكل فيما

A  - A  --A يخّص تعليمهم---------------- 

زيارة مدارس أخرى أو حضور  ك( 

 مؤمترات تربوية الكتساب أفكار

A  - A  --A  ---------------------- جديدة

املبادرة إلى مشاريع أو إصالحات  ل( 

A  - A  --A  ---------------------- تربوية

املشاركة في نشاطات تطوير مهني  م( 

A  - A  --A خاّصة مبديري املدارس--------- 
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16 	
كم تلميًذا في مدرستك، تقريًبا، ميكنه القيام مبا يلي عندما 

يبدأ املرحلة االبتدائية من الدراسة؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

أقل من 25%

50%–25  

75%–51

أكثر من 75%    

التعّرف على معظم احلروف  أ( 

A  --A  - A  --A األبجدية-------------- 

A  --A  - A  --A قراءة بعض الكلمات-----  ب( 

A  --A  - A  --A  ------------ قراءة ُجمل ج( 

A  --A  - A  --A كتابة احلروف األبجدية---  د( 

A  --A  - A  --A  ----- كتابة بعض الكلمات هـ( 

A  --A  - A  --A  --- العّد حتى 100 أو أكثر و( 

التعّرف على كّل األعداد  ز( 

A  --A  - A  --A  -- الـ 10 املكتوبة من 1-10

كتابة كل األعداد الـ 10  ح( 

A  --A  - A  --A  ------------- من 1-10

القراءة في مدرستكاالستعداد للمدرسة

17 	
في أّي صف، حتظى مهارات القراءة التالية وإستراتيجياتها 

باهتمام شديد، ألول مّرة، خالل التعليم، في مدرستك؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

الصف األول أو قبل ذلك

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

 ليس في

هذه 

الصفوف

A  --A  --A  - A  --A معرفة احلروف األبجدية---  أ( 

معرفة الّصلة بني  ب( 

A  --A  --A  - A  --A  ------ األصوات واحلروف

A  --A  --A  - A  --A  ---------- قراءة الكلمات ج( 

A  --A  --A  - A  --A  ------ قراءة جمل منفصلة د( 

A  --A  --A  - A  --A  ------- قراءة نص مّتصل هـ( 

حتديد معلومات داخل  و( 

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

متييز الفكرة الرئيسية  ز( 

A  --A  --A  - A  --A  -------------- في نص 

شرح أو دعم فهم   ح( 

A  --A  --A  - A  --A الطالب لنص----------- 

مقارنة نص مع جتربة  ط( 

A  --A  --A  - A  --A  -------------- شخصية

مقارنة بني نصوص   ي( 

A  --A  --A  - A  --A  --------------- مختلفة

طرح تخمينات ملا سيجري  ك( 

A  --A  --A  - A  --A الحقا في نص---------- 

القيام بالتعميم واستخالص  ل( 

A  --A  --A  - A  --A  --- العبر اعتماًدا على نص

وصف أسلوب أو مبنى  م( 

A  --A  --A  - A  --A  ----------------- نص

حتديد وجهة نظر الكاتب  ن( 

A  --A  --A  - A  --A أو مقصده------------- 
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18 	
مقارنًة مبجاالت أخرى في منهاج التدريس املدرسّي )مثال، 

الرياضّيات والعلوم(، ما مدى تشديد مدرستك على تعليم 

مهارات اللغة ومهارات القراءة والكتابة التالية للتالميذ في 

صفوف األول حتى الرابع؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

تشديد أكثر

نفس التشديد

 تشديد أقل

A  - A  --A القراءة ---------------------  أ( 

A  - A  --A الكتابة )ليس اخلط(------------  ب( 

التحّدث/االستماع  ج( 

A  - A  --A  --------------- )اللغة الشفهّية(

19 	
بالنسبة لتالميذ الصف الرابع وما دون، هل توّفر مدرستك 

دروًسا حتضيرية في تعليم القراءة بلغة األم للتالميذ الذين 

لغتهم األم ليست اللغة العربية؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A-------                          نعم 

 A---------ال   ------------------------



شكًرا لك
 شكًرا لك على ما بذلت من التفكير والوقت واجلهد في تعبئة 

هذا االستبيان.



الصف الرابع

استبيان للمدرسة

PIRLS 2011
بحث دولي في التنّور القرائي


