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استبيان تعّلم القراءة

ر  مّت اختيار صف ولدك للمشاركة في البحث الدولي في التنوُّ

القرائي )بيرلز PIRLS(، وهو دراسة بحث حول كيفّية تعلّم 

األطفال للقراءة. ُيجرى امتحان بيرلز برعاية املؤسسة الدولية 

لتقييم التحصيل التربوي )IEA(، ويتّم إجراؤه في أكثر من 50 

دولة حول العالم.

يطرح االستبيان أسئلة حول جتارب ولدك التعلّمية في سّن 

مبّكرة. إننا مهتمون مبا تفعله مع ولدك وبرأيك حول األمور 

املختلفة املتعلقة مبدرسة ولدك. ليست هناك إجابات صحيحة أو 

خاطئة لهذه األسئلة.

ستكون املعلومات، التي يتّم جمعها، مفيدة للغاية للمساعدة في 

فهم كيفّية اكتساب األطفال الصغار القراءة، وللمساعدة في 

حتسني تعليم وتعلّم القراءة بالنسبة جلميع األطفال. نطلب منك 

أن جتيب عن جميع األسئلة التي باستطاعتك اإلجابة عنها. نوّد 

أّن نطمئنك، بأّن إجاباتك لهذا االستبيان ستبقى سرّية. 

لقد مّتت صياغة التعليمات واألسئلة بصيغة املذكر للتسهيل 

هة للذكور واإلناث على حّد سواء. فقط، ولكّنها موجَّ

يجب أن ُيكِمل هذا االستبيان والد التلميذ 

أو والدته أو ِكال الوالدْين مًعا أو أولياء أمره 

احلاليني. 

PIRLS2011
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

1 	
قام بتعبئة هذه االستمارة:

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ال نعم   

A- --A------ األم، زوجة األب، أو ولّية األمر  

A- --A------- األب، زوج األم، أو ولّي األمر  

A- --A-----------------------آخر  

رجاًء، اقلب الصفحة
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

2 	
قبل أن يبدأ ولدك الدراسة في املرحلة االبتدائية، بأّية وتيرة 

قمَت، أنت أو شخص آخر في بيتك، بالفعاليات التالية معه؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

غالًبا

أحياًنا

وال مّرة أو تقريًبا   

وال مّرة

A  - A  --A قراءة الكتب-----------  أ( 

A  - A  --A رواية القصص---------  ب( 

A  - A  --A  ---------- غناء األغاني ج( 

اللعب بألعاب األبجدّية   د( 

 )على سبيل املثال، مكّعبات

A  - A  --A  --- عليها احلروف األبجدّية(

التحّدث عن أمور قمتم   هـ( 

A  - A  --A  ---------------- بها

A  - A  --A  ----- التحّدث عّما قرأمتوه  و( 

A  - A  --A اللعب بألعاب الكلمات-----  ز( 

A  - A  --A  ---- كتابة حروف أو كلمات ح( 

قراءة إشارات والفتات  ط( 

A  - A  --A  ----------- بصوٍت عاٍل

ترديد إيقاع العّد أو غناء  ي( 

A  - A  --A  ----------- أغاني العّد

اللعب بألعاب األرقام   ك( 

 )على سبيل املثال، مكّعبات

A  - A  --A  ---------- عليها أرقام(

A  - A  --A  ------- َعّد أشياء مختلفة ل( 

اللعب بألعاب تتخللها  م( 

 أشكال )على سبيل

 املثال، ألعاب تصنيف

A  - A  --A األشكال، األحاجي(------ 

اللعب مبكّعبات بناء أو  ن( 

A  - A  --A ألعاب بناء------------ 

اللعب بألعاب األلواح  س( 

A  - A  --A أو ألعاب البطاقات------- 

قبل أن يبدأ ولدك الدراسة 

في املرحلة االبتدائية
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

3 	
بأّية لغة كان ولدك يتكّلم قبل دخوله املدرسة؟

إذا كان ولدك يتكلّم أكثر من لغة واحدة في الوقت نفسه، ميكنك اإلشارة 

بـ"نعم" ألكثر من لغة واحدة.

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ال نعم   

A - --A -- ------------ العربية أ( 

A - --A -- ------------ العبرية  ب( 

A - --A -- ---------- اإلنكليزية  ج( 

A - --A -- ---------- لغة أخرى  د( 

4 	
هل تعّلم ولدك في الروضة والبستان؟ أ. 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A---- نعم  

- - A----ال  

)إذا أجبت "ال"، انتقل إلى سؤال رقم 5(

إذا أجبت "نعم"،

ما املّدة التي قضاها في الروضة والبستان؟ ب. 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A---- 3 سنوات أو أكثر  

 A----بني سنتني و3 سنوات  

 A----سنتني  

 A----بني سنة وسنتني  

 A----سنة واحدة أو أقل  
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

5 	
كم كان عمر ولدك عندما بدأ الدراسة في املرحلة االبتدائية؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A---- 5 سنوات أو أصغر  

 A----6 سنوات  

 A----7 سنوات  

 A---- 8 سنوات أو أكبر  

6 	
إلى أّي مدى كان ولدك يجيد القيام مبا يلي، عندما بدأ 

دراسته في املرحلة االبتدائية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ا جّيد جّدً

متوسط  

غير جّيد

غير جّيد  

 باملّرة

التعّرف على معظم   أ( 

A  --A  - A  --A  ----- احلروف األبجدّية

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

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

A  --A  - A  --A  --- كتابة احلروف األبجدّية د( 

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

بداية املدرسة االبتدائية
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

7 	
هل كان ولدك يجيد القيام مبا يلي، عندما بدأ دراسته في 

املرحلة االبتدائية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

حتى 100 أو أكثر 

حتى 20

حتى 10

باملرة

A  --A  - A  --A  --------- العّد بنفسه أ( 

أكثر من 4 أشكال

3-4 أشكال  

1-2 أشكال

وال شكل

التعّرف على أشكال مختلفة  ب( 

A  --A  - A  --A  - )مثاًل: مربع، مثلث، دائرة(

كل األعداد الـ10

5-9 أعداد

1-4 أعداد

وال عدد

التعّرف على األعداد  ج( 

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

A  --A  - A  --A كتابة األعداد من 10-1--  د( 

ال نعم 

القيام بعمليات جمع  هـ( 

A---A------------- بسيطة

القيام بعمليات طرح  و( 

A---A------------- بسيطة
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

8 	
ما هو معدل الوقت الذي يقضيه ولدك في حّل الوظائف 

ا؟  البيتّية، يومّيً

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

A----- ليس لدى ولدي وظائف بيتية

 A--------15 دقيقة أو أقل  

 A-------- 16–30 دقيقة  

 A-------- 31–60 دقيقة  

 A-------- أكثر من 60 دقيقة  

دراسة ولدك
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

9 	
بأّية وتيرة تقوم أنت أو شخص آخر في بيتك بالفعاليات 

التالية مع ولدك؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

كل يوم أو تقريًبا كل يوم

مّرة أو مّرتني في األسبوع

مّرة أو مّرتني في 

الشهر

وال مّرة 

أو تقريًبا 

وال مّرة

مناقشة ولدي حول  أ( 

A  --A  - A  --A  ----------- الدراسة

مساعدة ولدي في  ب( 

A  --A  - A  --A  ----------- الدراسة

التأكد من أن ُيخّصص ج( 
 

 ولدي وقًتا للقيام بوظائفه

A  --A  - A  --A  ------------ البيتّية

سؤال ولدي عّما تعلّمه  د( 

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

فحص ما إذا كان  هـ( 

 ولدي قد قام بوظائفه

A  --A  - A  --A  ------------ البيتّية

مساعدة ولدي في  و( 

A  --A  - A  --A  ---- التدّرب على القراءة

مساعدة ولدي في  ز( 

 تدريب مهاراته في

A  --A  - A  --A  --------- الرياضّيات

التحدث مع ولدي عّما  ح( 

A  --A  - A  --A  ------------- يقرأه
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

10 	
ما رأيك مبدرسة ولدك؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ا أوافق جّدً

أوافق قلياًل  

أعارض قلياًل

أعارض 

ا جّدً

مدرسة ولدي ُتشركني  أ( 

A  --A  - A  --A  ---------- في تعليمه

يجب على مدرسة ولدي  ب( 

 أن تبذل جهًدا أكبر

A  --A  - A  --A  ---- إلشراكي في تعليمه

توّفر مدرسة ولدي بيئة  ج( 

A  --A  - A  --A آمنة-------------- 

مدرسة ولدي تهتم  د( 

A  --A  - A  --A بتقّدمه في التعليم ----- 

يجب على مدرسة ولدي  هـ( 

 أن ُتطلعني أكثر بالنسبة

A  --A  - A  --A  ------------ لتقّدمه

تقوم مدرسة ولدي بعمل  و( 

 جّيد في مساعدته

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

تقوم مدرسة ولدي  ز( 

 بعمل جّيد في

 مساعدته للتحّسن في

A  --A  - A  --A  --------- الرياضّيات

تقوم مدرسة ولدي بعمل  ح( 

 جّيد في مساعدته

A  --A  - A  --A للتحّسن في العلوم----- 

مدرسة ولدك
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

القراءة والكتابة في البيت

11 	
في أسبوع عادي، كم من الوقت تخّصص، عادًة، من 

أجل القراءة لنفسك في البيت، مبا في ذلك قراءة الكتب، 

املجالت، اجلرائد، واملواد اخلاّصة بالعمل )مطبوعة أو 

إلكترونية(؟ 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A-  أقل من ساعة واحدة في األسبوع--

 A- 1–5 ساعات في األسبوع-------

 A-  6–10 ساعات في األسبوع------

 A- --  أكثر من 10 ساعات في األسبوع

12 	
عندما تكون في البيت، بأّية وتيرة تقرأ من أجل االستمتاع؟

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
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

13 	
أشر، رجاًء، إلى مدى موافقتك مع العبارات التالية حول 

القراءة.

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ا أوافق جّدً

أوافق قلياًل  

أعارض قلياًل

أعارض 

ا جّدً

أقرأ عندما أكون مجبًرا   أ( 

A  --A  - A  --A فقط-------------- 

أحّب التحّدث عّما أقرأه  ب( 
 

A  --A  - A  --A مع أشخاص آخرين---- 

أحّب أن أقضي وقت  ج( 

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

أقرأ إذا كنت بحاجة إلى   د( 

A  --A  - A  --A  ------- املعلومات فقط 

القراءة نشاط هام في  هـ( 

A  --A  - A  --A  ------------- بيتي

أوّد أن يكون لدّي مزيد و( 
 

A  --A  - A  --A من الوقت للقراءة------ 

A  --A  - A  --A  ---- أنا أستمتُع بالقراءة ز( 
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

14 	
كم كتاًبا يوجد في بيتك، تقريًبا؟ )ال حتسب املجالت، 

اجلرائد أو كتب األطفال.(

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A----10–0  

 A----25–11  

 A----100–26  

 A----200–101  

 A----200 أكثر من  

15 	
ما هو، تقريًبا، عدد كتب األطفال املوجودة في بيتك؟  أ.  

)ال حتسب مجالت األطفال أو كتب املدرسة.(

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A----10–0  

 A----25–11  

 A----50–26  

 A----100–51  

 A----100 أكثر من  

هل أغلب هذه الكتب هي باللغة العربية؟ ب. 

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A---- نعم  

 A----ال  



14 
البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

16 	
أثناء التحّدث في البيت مع التلميذ، ما هي اللغة التي 

يستعملها والد التلميذ )أو زوج األم أو ولّي األمر( غالًبا؟ 

ما هي اللغة التي تستعملها والدة التلميذ )أو زوجة األب أو 

ولّية األمر( غالًبا؟

ضع عالمة في دائرة واحدة في كل عمود.

والدة التلميذ والد التلميذ   

A -A------------------ العربية أ( 

A -A------------------ العبرية ب( 

A -A---------------- اإلنكليزية  ج( 

A -A------------------- آخر  د( 

A -A---------------- ال ينطبق  هـ( 
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

معلومات إضافّية

17 	
ما هي أعلى مرحلة تعليمّية أنهاها والد التلميذ )أو زوج األم 

أو ولّي األمر( ووالدته )أو زوجة األب أو ولّية األمر(؟

ضع عالمة في دائرة واحدة في كل عمود.

والدة التلميذ والد التلميذ   

A -A---------- لم يتعلّم في املدرسة أ( 

أنهى قسًما من املرحلة  ب( 

 االبتدائية أو قسًما من

A -A------------ املرحلة اإلعدادية

A -A-------- أنهى املرحلة اإلعدادية  ج( 

A -A----------أنهى املرحلة الثانوية د( 

أنهى الدراسة التحضيرية  هـ( 

A -A------ )سنة حتضيرية أكادميية( 

أنهى الدراسة املهنّية  و( 

 التخصصّية )الدراسة في

 كلّية غير أكادميية،

A -A----- مثاًلً: הנדסאות, טכנאות(

أنهى الدراسة األكادميية  ز( 

 للّقب األول ).B.A أو

A -A----------- )B.Sc. أو B.Ed.

أنهى الدراسة األكادميية  ح( 

 ملا بعد اللقب األول

A -A----- )اللقب الثاني أو الدكتوراة(

A -A----------------- ال ينطبق ط( 
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البحث الرئيسي PIRLS - استبيان تعّلم القراءة

שאלון רכישת הקריאה

18 	
إلى أّية مرحلة تعليمية تتوقع أن يصل ولدك؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A----- إنهاء املرحلة اإلعدادية

 A------ إنهاء املرحلة الثانوية

 إنهاء الدراسة التحضيرية 

 - -A---)سنة حتضيرية أكادميية(

 إنهاء الدراسة فوق الثانوية

 التخصصّية )الدراسة في

 كلّية غير أكادميية، مثاًلً: 

 A----- הנדסאות, טכנאות(-

 إنهاء الدراسة األكادميية

 للّقب األول ).B.A أو

 A------- )B.Sc. أو B.Ed.

 إنهاء الدراسة األكادميية

 ملا بعد اللقب األول

 - -A-- )اللقب الثاني أو الدكتوراة(
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שאלון רכישת הקריאה

19
أيٌّ مما يلي يصف وضع عمل والد التلميذ بشكل أفضل 

)أو زوج األم أو ولّي األمر( ووالدته )أو زوجة األب أو ولّية 

األمر(؟

ضع عالمة في دائرة واحدة في كل عمود.

والدة التلميذ والد التلميذ   

 أ( يعمل على األقل بوظيفة

 كاملة مقابل أجر )قد

 يكون ذلك وظيفة كاملة

 أو أكثر من وظيفة كاملة،

 أو عدة وظائف جزئّية

 يكون مجموعها وظيفة

A -A------------------ كاملة(

يعمل بوظيفة جزئّية  ب( 

A -A------------- فقط مقابل أجر

A -A-----------ال يعمل مقابل أجر ج( 

A -A-------------------- آخر د( 

A -A----------------- ال ينطبق هـ( 
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20 	
ما هو نوع الوظيفة الرئيسية التي ميارسها والد التلميذ )أو 

زوج األم أو ولّي األمر( ووالدة التلميذ )أو زوجة األب أو 

ولّية األمر( في عملهم؟

بالنسبة لكلٍّ منهما، أشر بدائرة إلى الفئة التي تصف 

بشكل أفضل طبيعة العمل. حتتوي كل فئة على بضعة أمثلة 

ملساعدتك على حتديد الفئة الصحيحة. إذا كان األب أو 

األم عاطلني عن العمل حالّيًا، فّكر بآخر عمل مارساه.

ضع عالمة في دائرة واحدة في كل عمود.

والدة التلميذ والد التلميذ   

A -A------------ لم يعمل أبًدا مقابل أجر أ( 

A -A------- صاحب مصلحة جتارية صغيرة ب( 

يشمل ذلك أصحاب مصالح جتارية صغيرة 

ق(،  )أقل من 25 عامال(، مثل دكاكني )بيع باملفرَّ

خدمات، مطاعم

A -A----------------------- موظف ج( 

يشمل ذلك موظفي مكاتب؛ سكرتارية؛ يعملون 

بالطباعة؛ عمال إدخال بيانات؛ موظفي خدمات 

زبائن

A -A-------------- عامل خدمات أو َبْيع د( 

يشمل ذلك موظفي مكاتب سفر؛ عمال خدمة في 

املطاعم؛ عمال العناية الصحّية؛ عمال خدمات 

اجتماعّية؛ رقيب في اجليش أو في الشرطة؛ عمال 

مبيعات، بائعني متجولني

عامل متمّرس في مجال الزراعة أو  هـ( 

A -A---------------------- األسماك

يشمل ذلك املزارعني؛ عمال الغابات؛ عمال 

األسماك، الصيادين وناصبي الِفخاخ

A -A---------- عامل ِحرفة يدوّية أو جتارة و( 

يشمل ذلك البنائني، النجارين، السمكرّيني، عمال 

الكهرباء، عمال املعادن؛ ميكانيكّيي املاكنات؛ عمال 

األشغال اليدوّية
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ضع عالمة في دائرة واحدة في كل عمود.

والدة التلميذ والد التلميذ   

عامل في مجال الصناعة أو  ز( 

A -A-----------------------املاكنات

يشمل ذلك عماال في مجالَي الصناعة واملاكنات؛ 

عاملي خط التجميع؛ سائقي املركبات

A -A--------------عامل في املجال العام ح( 

يشمل ذلك مساعدين أو ُمنظفني في املنازل؛ قيِّمني 

على بنايات؛ عمال نقليات، عّتالني وبّوابني؛ عّمااًل 

في مجاالت املزارع، األسماك، الزراعة، والبناء 

A -A--------- مدير شركة أو مسؤول كبير ط( 

يشمل ذلك مديري شركات، مثل مديري الشركات 

الكبيرة )25 موّظًفا أو أكثر(، أو مديري أقسام 

عني ومسؤولني  داخل شركات كبيرة؛ ُمشرِّ

حكومّيني كباًرا؛ مسؤولني كباًرا في ُمنظمات 

املصالح اخلاّصة؛ ضّباًطا في اجليش

A -A------------------------ مهني ي( 

يشمل ذلك علماء؛ علماء رياضّيات؛ علماء 

حاسوب؛ مهندسني معمارّيني؛ مهندسني؛ مهنّيني 

في مجالَي علوم احلياة والصحة؛ معلمني؛ مهنيني 

قانونّيني؛ علماء اجتماع؛ ُكّتاب وفنانني؛ مهنّيني في 

مجال الدين.

A -A------------- تقني أو مساعد مهني ك( 

يشمل ذلك العلوم، الهندسة، تقنّيي ومساعدي 

حاسوب؛ تقنّيني ومساعدين في مجالي علوم 

احلياة والصحة؛ معاوني معلمني؛ مهنّيني 

مساعدين في املبيعات واملوارد املالية؛ وكالء 

خدمات جتارّية؛ مساعدين إدارّيني

A -A---------------------- ال ينطبق ل( 



ك
 ل
ًرا

ك
ش

 شكًرا لك على ما بذلت من
 التفكير والوقت واجلهد في تعبئة

هذا االستبيان.
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