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مدرسه شما موافقت كرده است كه در پرلز 2016 ) مطالعه بين المللي 
پيشرفت ســواد خواندن، PIRLS( شركت كند. پرلز یک مطالعه 
تحقيقاتي آموزشي است كه با حمایت انجمن بين المللي ارزشيابي 
پيشــرفت تحصيلي )IEA( اجرا مي شــود. پرلز با سنجش روند 
پيشرفت در خواندن و با مطالعه و تفسير تفاوت های موجود ميان 
نظام های آموزشی بيش از 50 كشور سعی می كند تا به بهبود یاددهی 

و یادگيری در سطح جهان كمک كند.
مخاطب این پرسشــنامه معلمان پایه چهارم   هســتند. از آن ها 
درخواست می شود تا اطالعاتی در مورد سوابق تحصيلی، شغلی، 
امکانات كالس درس، رویکردهای آموزشــی و نگرش نسبت به 
آموزش ارائه دهند. از آن جا كه كالس شما به عنوان یکی از كالس های 
مورد مطالعه كشور انتخاب شده است، پاسخ های شما در كمک به 
شناخت و توصيف آموزش در دوره ابتدایی در ایران از اهميت بسيار 

زیادی برخوردار است.
بعضي از سؤال هاي این پرسشنامه به طور خاص به »کالس پرلز« 
یا »اين کالس« اشــاره مي كند. این همان كالســي است كه روي 
جلد این پرسشــنامه مشخص شده اســت و به عنوان یکي از 
كالس هاي پروژه پرلز در مدرسه شما مورد آزمون قرار خواهد 
گرفت. لطفاً به هنگام پاسخ  دادن به س ؤاالت مرتبط با كالس، فقط 
به دانش آموزانی كه شــما به آن ها درس می دهيد، فکر كنيد. پاسخ 
دقيق شما به هر یک از سؤاالت از اهميت بسياری برخوردار است تا 
اطالعات ارائه شده توسط شما بتواند وضعيت شما را تا حد امکان 

به دقّت منعکس نماید. 

پرلـــــز  2016

از آن جا كه پرلز یک مطالعه بين المللي اســت و همة كشورها به 
پرسشنامه یکساني پاسخ مي دهند، ممکن است شما سؤاالتي را در 
آن بيابيد كه به  نظرتان غيرمعمول بياید و یا كاماًل با شما و یا با مدارس 
ایران تناســب نداشته باشد. با وجود این، بسيار مهم است كه شما 
سعي كنيد به تمام سؤال ها پاسخ دهيد تا  كار مقایسه كشورها در این 

مطالعه بتواند انجام پذیرد.
برآورد مي شــود كه پاسخ دادن به این پرسشنامه حدود 35 دقيقه 
وقت شــما را بگيرد. ما از دقت و تالش شــما در این مورد و از 

همکاري و مشاركت شما تشکر مي كنيم. 
لطفاً پس از تکميل پرسشنامه، آن را در پاكتي كه ضميمه آن است 

قرار داده و به مسئول جمع آوري پرسشنامه  تحویل دهيد.

متشکریم. 

 پرسشنــامه معلم
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ع2

ع3

تا پايان  سال  تحصيلي  جاري ، در مجموع،  چند سال  است 
 که تدريس  می کنيد؟

زن 
مرد 

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

دربارة شما

_______________ سال 
لطفاً به نزدیک ترین عدد صحيح گرد کنيد.

جنسيت شما چيست؟

چند سال داريد؟

كمتر از 25 سال
29 - 25 سال
    39 -30 سال
  49 -40 سال
 59 -50 سال
60 سال یا بيشتر

ع4

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

باالترين سطح آموزش  رسمي  که  تكميل  کرده ايد، چيست ؟

زیر دیپلم   
اتمام دورة دبيرستان )دیپلم( 
اتمام دورة پيش دانشگاهي 
اتمام كارداني رشته هاي فني و حرفه اي یا 
رشته های نظری 

اتمام دورة كارشناسي یا معادل آن 
اتمام دورة كارشناسي ارشد یا معادل آن 
اتمام دورة دكترا یا معادل آن 

الف . رشته يا گرايش اصلي شما در تحصيالت بعد از دبيرستان 
چه بوده است؟

ب. به عنوان بخشی از تحصيالت يا دوره های آموزشی 
رسمی تان، تا چه اندازه در هر يك از زمينه های زير مطالعه 

داشته ايد؟

ع5ع1

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد. 

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد. 

آموزش- آموزش ابتدایی  
آموزش- دبيری      

زبان  فارسی 
سایر رشته ها

زبان فارسی
ادبيات

تدریس و یا تعليم خواندن
روان شناسی آموزشی

آموزش جبرانی خواندن
نظریه های خواندن

آموزش كودكان استثنایی
یادگيری زبان دوم

روش های ارزیابی در 
خواندن

آموزش پيش از دبستان

بله
خير

اصاًل

در حد زياد و تأکيد

در حد گذرا يا 
آشنايی با موضوع

الف (

الف (

ب  (

ب  (

پ  (

پ  (

ت  (

ت  (
ث  (
ج  (
چ  (
ح  (
خ  (

د  (
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در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد. 

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد. 

 تأکیدات مدرسه
بر موفقیت علمی

همکاری بين مدیریت مدرسه 
)شامل معلمان راهنما( و 

معلمان در طراحی آموزش

هر يك از موارد زير را در مدرســه  خود، چگونه توصيف 
مي کنيد؟

ع7

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.
خيلي باال

باال
 متوسط

پايين
خيلي 
پايين

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

د  (

ذ  (

ر  (

چ  (

ح  (

خ  (

درک معلمان از اهداف برنامه درسی الف (
مدرسه

ميزان موفقيت معلمان در پياده سازی 
برنامه درسی مدرسه

انتظار معلمان از پيشرفت تحصيلی 
دانش آموزان 

توانایی معلمان در ایجاد انگيزه در 
دانش آموزان 

ع6

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

در دو سال گذشته، مجموعاً چند ساعت به صورت آموزش 
رسمی )مانند کارگاه های آموزشی، سمينار ها ، درس پژوهی 
و غيره( که مستقيماً با موضوع خواندن يا آموزش خواندن، 
ارتباط داشته اند )مانند نظرية خواندن و روش های تدريس(، 

شرکت کرده ايد؟

هيچ
كمتر از 6 ساعت
15- 6 ساعت
35 - 16 ساعت
بيش از 35 ساعت

ميزان همراهی والدین در آماده  كردن 
دانش آموزان برای یادگيری 

انتظارات والدین از پيشرفت 
تحصيلی دانش آموزان 

حمایت والدین از پيشرفت تحصيلی 
دانش آموزان 

مشاركت والدین در فعاليت های 
مدرسه

 پيشرفت
تحصيلی بيشتری دارند
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مدرسه اي که در حال حاضر با آن همكاري داريد را در 
نظر بگيريد و ميزان موافقت يا مخالفت خود با هر يك از 

عبارت های زير را مشخص کنيد. 

ع8

الف ( این مدرسه در محلي امن واقع 
شده است          

ب(     در این مدرسه احساس امنيت 
مي كنم             

پ (   تدابير و سياست هاي 
مدرسه در حفظ امنيت 

مناسب است
        دانش آموزان با نظم و ترتيب 

رفتار می كنند
ث (  دانش آموزان با احترام با 
        معلمانشان رفتار می كنند

ج  (   دانش آموزان حفـظ اموال 
مدرسه را محترم می شمارند

چ  (   قوانين مدرسه برای برخورد 
با رفتارهای دانش آموزان 
مشخص و واضح است

ح  (   قوانين مدرسه با عدالت و 
همسانی اجرا می شود

در هر سطر  يك دایره را عالمت بزنيد.
خيلي موافقم

کمي موافقم
کمي مخالفم

خيلي 
مخالفم

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

چ  (

ح  (

الف (

جّو مدرسه

هر چند وقت يك بار، تعامالت زير را با معلمان ديگر داريد؟

    در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.
تقريبًا هميشه

اغلب

برخی اوقات

هيچ وقت يا 
تقريباً هيچ وقت در ميان گذاشتن آن چه از 

تجارب تدریسم یادگرفته ام 
با دیگران

مشــاهده كردن از كالس های 
دیگر به منظور كسب اطالعات 

بيشتر در زمينه تدریس  
كار كردن با یکدیگر برای بهبود 
روش تدریــس یک موضوع 

خاص
كار كــردن روی برنامــه 
درســی با معلمان مدرسه 

دیگر
همکاری با معلمان پایه  های 
دیگر به منظــور حصول 

اطمينان از ادامه یادگيری

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ع9

تقريبًا هميشه
اغلب

برخی اوقات

هر چند وقت يك بار، دربارة معلم بودن احساسات زير را 
داريد؟

من از شغلم به عنوان معلم 
راضي هستم

الف(

ب  (

پ  (

ت  (
ث  (

من كار معلمی را هدفمند و 
معنادار می دانم

من نسبت به كارم شور و اشتياق 
دارم

حرفه ام، الهام بخش من است

از كاری كه انجام می دهم 
احساس غرور می كنم

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

ع 10

هيچ وقت يا 
تقريباً هيچ وقت

دربارة معلم بودن
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الف. تعداد دانش آموزان اين کالس چند نفر است؟

چه تعدادی از دانش آموزان پايه چهارم در فهم زبان فارسی 
گفتاری دچار مشكل هستند؟

الف. چه تعدادی از دانش آموزان، به آموزش جبرانی خواندن 
نياز دارند؟

چه تعداد از دانش آموزان اين کالس در خواندن در سطح 
پيشرفته هستند؟

ب. چه تعدادی از دانش آموزان در خ 3 الف، آموزش جبرانی 
)خواندن ( دريافت می کنند؟

ب. چه تعدادی از دانش آموزان در خ 1 الف، در پاية 
چهارم مشغول  به تحصيل هستند؟

خ1

خ2

خ3

خ4

______________ دانش آموز
به عدد بنویسيد.

______________ دانش آموز در این كالس
به عدد بنویسيد.

______________  نفر از دانش آموزان پایه چهارم این كالس
به عدد بنویسيد.

______________  دانش آموز پایه چهارم این كالس
به عدد بنویسيد.

______________  دانش آموز
به عدد بنویسيد.

______________ دانش آموز پایه چهارم
به عدد بنویسيد.

دربارة تدریس خواندن به کالس پرلز

به نظر شما تا چه حد موارد زير، نحوه تدريس شما را در اين 
کالس محدود می کنند؟ 

دانش آموزانی كه دانش یا مهارت 
پيش نياز را ندارند   

دانش آموزاني كه از حداقل تغذیه 
مناسب برخوردار نيستند 

دانش آموزانی كه از كمبود خواب 
رنج می برند

غيبت دانش آمــوزان از كالس 
درس

 دانش آموزان شرور  
دانش آموزان بی عالقه

دانش آموزان با آسيب های ذهنی،  
هيجانی، روانی

پشتيبانی نکردن در به كارگيری 
فن آوری اطالعات

اصاًل
تا حدودي

خيلي زياد

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

خ 5

ج   (

چ   (

ح   (
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هميشه يا تقريباً  هميشه
بيشتر وقت ها

بعضی اوقات
هيچ وقت

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

الف (

معموالً در يك هفته، چقدر وقت برای تدريس و آموزش 
زبان فارسی و يا انجام فعاليت های مرتبط با آن با دانش آموزان 

صرف می کنيد؟

هنگامی که به آموزش و يا ساير فعاليت های مرتبط با خواندن  
می پردازيد، هر چند وقت يك بار دانش آموزان را به شكل های 

زير سازمان دهی می کنيد؟

صرف نظر از اين که برای تدريس خواندن در برنامه هفتگی، 
رسماً ساعاتی را در اختيار داريد يا نه، معموالً در يك هفته، 
شما برای آموزش خواندن به دانش آموزان و ساير فعاليت های 

مربوط به آن چقدر وقت صرف می کنيد؟

شامل تدریس یا فعاليت های مرتبط به خواندن، نوشتن، صحبت كردن، 
ادبيات و سایر مهارت های زبانی 

زمانی را كه هنگام تدریس دیگر موضوعات درسی برای خواندن صرف می كنيد 
و نيز زمان اختصاصی تدریس خواندن را محاسبه كنيد.

_______________ دقيقه در هفته
تعداد دقایق در هفته را بنویسيد. 

لطفاً تعداد ساعت ها را به دقيقه تبدیل كنيد.

_______________ دقيقه در هفته
تعداد دقایق در هفته را بنویسيد. 

لطفاً تعداد ساعت ها را به دقيقه تبدیل كنيد.

خ8خ 6

خ 7
خوانــدن را به تمــام كالس 

آموزش می دهم
دانش آموزانــی را كه توانایی 
یکســانی دارند، در یک گروه 

قرار می دهم
دانش آموزانــی را كه توانایی 
متفاوتــی دارند، در یک گروه 

قرار می دهم
بــرای آمــوزش خواندن، با 
دانش آموزان به شکل انفرادی 

كار می كنم
دانش آموزان به طور مستقل، بر 
روی هدف یا برنامه از پيش تعيين 

شده، كار می كنند
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در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

هنگامی که به آموزش يا انجام فعاليت های مربوط به آموزش 
خواندن با دانش آموزان می پردازيد، هر چند وقت يك بار 

دانش آموزان را مكلف به خواندن متون زير می کنيد؟
)به صورت چاپی يا الكترونيكی(

هنگامی که به آموزش يا انجام فعاليت های مربوط به خواندن با 
دانش آموزان می پردازيد، هر چند وقت يك بار کارهای زير را 

انجام می دهيد؟

هر روز يا تقريباً هر روزهر روز يا تقريباً هر روز
يك يا دوبار در هفتهيك يا دوبار در هفته

يك يا دو بار در ماهيك يا دو بار در ماه

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

خ10 خ9

ب  (

ب  (

ب  (

ث  (

پ  (

پ  (

ت  (

پ  (

ج  (

چ  (

الف (الف (

الف (

الف. متون خواندن ادبی

ب. متون خواندن اطالعاتی

داستان های كوتاه )مانند 
حکایت ها، افسانه ها، 

داستان های جنگی، 
داستان های علمی تخيلی، 

داستان های پليسی( 
كتاب های داستانی بلندتر 

كه دارای فصل های 
مشخص هستند

نمایشنامه ها

مطلبی را در كالس برای 
دانش آموزان با صدای بلند 

می خوانم
از دانش آموزان می خواهم 
مطلبی را با صدای بلند در 

كالس بخوانند
از دانش آموزان می خواهم 
مطلبی را بدون صدا برای 

خودشان بخوانند
راهبردهای پی بردن به 

مفهوم اصوات و كلمات 
را به دانش آموزان درس 

می دهم
لغات جدید را به طور 

نظام مند به دانش آموزان 
درس می دهم

آموزش دانش آموزان 
برای خالصه كردن 
ایده های اصلی متن

راهبردهای خواندن از 
طریق مرور سطحی 

یا دیدن سریع متن را 
آموزش می دهم

كتاب های درسی یا 
غيردرسی با موضوعات 

غير داستانی 
كتاب های غير داستانی 

بلندتر كه دارای فصل های 
مشخص هستند

مقاله های غير داستانی كه 
اشياء، مردم، وقایع یا نحوه 
كار كردن وسایل را توصيف 
كرده یا دربارة آن ها توضيح 

می دهد )مانند  مقاالت 
روزنامه ها، بروشورها(

هيچ وقت يا 
تقريباً هيچ وقت

هيچ وقت يا 
تقريباً هيچ وقت

دربارة تدریس خواندن به کالس  پرلز
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هر چند وقت يك بار، کار های زير را به هنگام تدريس 
خواندن به اين  کالس، انجام می دهيد؟

هر چند وقت يك بار از دانش آموزان می خواهيد که کارهای 
زير را برای کمك به بهبود راهبردها و مهارت های درک مطلب 

انجام دهند؟

در تمام درس ها يا تقريباً در همه درس ها
هر روز يا تقريباً هر روز تقريباً در نيمی از درس ها

يك يا دوبار در هفته در برخی از درس ها

يك يا دوبار در ماه
هيچ وقت

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.
در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

خ12خ11

ب  (

ب  (

ث  (

ث  (

پ  (

پ  (
ت  (

ت  (

ج  (

ج  (

چ  (

چ  (

ح  (

خ  (

ح  (

خ  (

الف (

الف (

متون مورد عالقه 
دانش آموزان را به 

كالس می آورید
در اختيار قرار دادن مواد 

آموزشی در ارتباط با 
خواندن، متناسب با سطح 

هریک از دانش آموزان 
برقراری ارتباط بين 

محتوای جدید با دانش 
قبلی دانش آموز

دانش آموزان را تشویق 
می كنيد تا به متن معنا 

بدهند
تشویق دانش آموزان 
برای بحث و گفتگو 

درباره متن
دانش آموزان را تشویق 
می كنيد تا نظری كه در 
متن آمده را به چالش 

بکشند
برای ارتقای درک، 

جنبه های مختلف را 
بررسی می كنيد ) بين 
دانش آموزان و متون( 
به دانش آموزان وقت 
می دهيد تا كتابی كه 

خودشان انتخاب كرده اند 
را بخوانند

بازخورد فردی به هر یک 
از دانش آموزان می دهيد

پيداكردن اطالعات در 
متن

مشخص كردن پيام و 
ایدة اصلی متن خوانده 

شده
توضيح و ارائه دليل 
برای برداشتشان از 
متنی كه خوانده اند
مقایسه كردن متن 

خوانده شده با تجربيات 
شخصی خود

مقایسه كردن متن خوانده 
شده با متون دیگری كه 

قباًل خوانده اند
پيش بينی وقایع و اتفاقات 
در بخش های بعدی متنی 

كه در حال خواندن آن 
هستند

تعميم دادن و نتيجه گيری 
كردن بر مبنای آن چه در 

متن خوانده اند
توصيف شيوه نگارش و 
ساختار متون خوانده شده
تبيين دیدگاه یا مقصود 

نویسنده

هيچ وقت يا
تقريباً هيچ وقت
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هر چند وقت يك بار از دانش آموزان می خواهيد پس از 
خواندن يك مطلب، کارهای زير را انجام دهند؟

الف. آيا دانش آموزان پايه چهارم کالس پرلز برای استفاده از 
درس های خواندن، به رايانه ) شامل تبلت ها( دسترسی دارند؟

ب. دسترسی دانش آموزان به رايانه چگونه است؟

پ. هر چند وقت يك بار فعاليت های رايانه ای زير را در 
کالس خواندن انجام می دهيد؟

)اگر پاسخ خیر است، به خ 15 بروید(

اگر پاسخ بله است،

الف (

الف (
ب (

پ (

در مورد متنی كه خوانده اند 
یا در پاسخ به آن، مطلبی 

بنویسند
به سواالت شفاهی در مورد 

متنی كه خوانده اند پاسخ 
دهند یا به طور شفاهی 
خالصه آن را بيان كنند

در مورد آن چه خوانده اند 
با یکدیگر صحبت كنند

در آزمون كتبی یا 
امتحانات كوتاه در ارتباط 
با مطالبی كه خوانده اند، 

شركت كنند

هر دانش آموز، یک رایانه دارد
در كالس تعدادی رایانه است كه دانش آموزان از آن ها  

استفاده  می كنند
در مدرسه تعدادی رایانه است كه كالس می تواند 

برخی اوقات از آن ها استفاده كند

از دانش آموزان می خواهيد تا متون 
الکترونيکی بخوانند

راهبردهای خواندن متون الکترونيکی را 
به دانش آموزان آموزش می دهيد

به دانش آموزان یاد می دهيد تا وقتی 
متنی را در اینترنت می خوانند، نقادانه 

به آن بنگرند
از دانش آموزان می خواهيد تا به 
دنبال اطالعات بگردند ) برای مثال 

حقایق علمی، تعاریف و غيره(
از دانش آموزان می خواهيد تا در 
زمينه موضوع یا مسئله ای خاص 

تحقيق كنند
از دانش آموزان می خواهيد تا داستان 

یا متنی بنویسند

هر روز يا تقريباً هر روز

هر روز يا تقريباً هر روز

يك يا دوبار در هفته

يك يا دوبار در هفته

يك يا دوبار در ماه

يك يا دوبار در ماه
هيچ وقت يا

تقريباً هيچ وقت

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

ب  (

پ  (

ت  (

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.
بله
خير

الف (

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

خ14خ13
رایانه و منابع در کتابخانه

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد. 
بله

خير

هيچ وقت يا
تقريباً هيچ وقت
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هر چند وقت يك بار دانش آموزان را با خود به کتابخانه ای الف. آيا در کالس تان، کتابخانه يا فضای مطالعه داريد؟
خارج از کالس خود می بريد يا آن ها را به کتابخانه ای خارج 

از کالس می فرستيد؟

ب. تقريباً چند جلد کتاب در کتابخانه کالس وجود دارد؟

پ. تقريباً چند عنوان مجله در کتابخانه کالس وجود دارد؟

ت. هر چند وقت يك بار به دانش آموزان کالس فرصت 
         استفاده از کتابخانه يا فضای مطالعه در کالس را می دهيد؟

ث. آيا دانش آموزان می توانند از کتابخانه يا فضای مطالعه در 
       کالس ، کتاب برای بردن به خانه امانت بگيرند؟

)اگر پاسخ خیر است، به خ 16 بروید(

اگر پاسخ  بله  است،

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

بله 
خير

25 - 0 جلد
50 - 26 جلد
100 - 51 جلد
بيش از 100 جلد

حداقل یک یا دو بار در هفته
یک یا دو بار در ماه 
چند بار در سال
هیچ وقت یا تقریباً هیچ وقت

0 عنوان
2 - 1 عنوان
5 - 3 عنوان
بیش از 5 عنوان

هر روز یا تقریباً هر روز
یک یا دو  بار در هفته 
یک یا دو بار در ماه
هیچ وقت یا تقریباً هیچ وقت

بله 
خیر

خ16خ15

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.
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آيا برای کار کردن با دانش آموزانی که در خواندن مشكل 
دارند، به امكانات زير دسترسی داريد؟

اگر دانش آموزی در خواندن عقب بيفتد، معموالً چه کار می کنيد؟

هر چند وقت يك بار از دانش آموزان می خواهيد که مطلبی را 
) برای هر درس ( به عنوان بخشی از تكليف شب، بخوانند؟

به طور معمول ، هر بار که مطلبی خواندنی را )در هر درس( 
به عنوان تكليف شب برای دانش آموزان تعيين می کنيد، انتظار 

داريد چه مدت زمانی را برای خواندن آن صرف کنند؟

هر چند وقت يك بار، هر يك از فعاليت های زير را در ارتباط 
با تكاليف شب خواندن انجام می دهيد؟

خ20خ17

خ21
خ18

خ19

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

من تکليف خانه برای 
خواندن نمی دهم

كمتر از یک بار در هفته 
1 یا 2 بار در هفته

3 یا 4 بار در هفته 
هر روز

15 دقيقه یا كمتر 
30 - 16 دقيقه
60 - 31 دقيقه
بيش از 60 دقيقه

تصحيح تکاليف و ارائه 
بازخورد به دانش آموزان

بحث و گفت گو  دربارة 
تکليف در كالس

نظارت بر كامل بودن یا 
نبودن تکاليف

یک متخصص) مانند 
متخصص خواندن، 

متخصص گفتار درمانی(
یک دستيار معلم

یک بزرگسال یا یکی از 
والدین كه داوطلب این 

كار باشد

از دانش آموز می خواهم تا با یک 
متخصص) مانند متخصص خواندن، 

متخصص گفتار درمانی ( كار كند
صبر می كنم تا ببينم آیا عملکرد دانش آموز با 

رشد او بهبود می یابد یا خير 
زمان بيشتری را برای تمرین خواندن با 
دانش آموزان به طور انفرادی صرف می كنم

از والدین دانش آموز می خواهم تا به او در 
ارتباط با خواندن كمک كند

توصيه می كنم كه دانش آموز در برنامه های 
خاص خواندن ثبت نام كند

) اگر این گزینه را انتخاب نمودید، به سوال خ 20 بروید(

الف (

الف (

الف (

ب  (

ب  (

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

پ  (

پ  (

هميشه يا تقريباً هميشه

هميشه

بله
خير

گاهی
هيچ وقت

بعضی اوقات
هيچ وقت يا 

تقريباً هيچ وقت

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

مشکالت خواندن تکالیف خواندن
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ارزیابی مستمر كارهای 
دانش آموزان

آزمون های كالسی )مانند 
آزمون های معلم - ساخته 
یا آزمون های موجود در 

كتاب درسی(
آزمون های پيشرفت 
تحصيلی منطقه ای ، 

كشوری، استانی

الف (

ب  (

پ  (

تا حدودی تأکيد می کنم
تأکيد بسيار می کنم

تأکيد کم يا 
اصاًل تأکيد نمی کنم

در هر سطر يك دایره را عالمت بزنيد.

به منظور نظارت بر پيشرفت دانش آموزان در خواندن، تا چه 
حد بر هر يك از منابع زير تأکيد می کنيد؟

خ22

ارزیابی خواندن

م.1
همه فعاليت های توسعه حرفه ای )ضمن خدمت( که در 
دو سال گذشته مشارکت داشته ايد را در نظر بگيريد. اين 
فعاليت ها تا چه حد نياز شما را در موارد زير برطرف کرده 

است؟ 

اصاًل
کمي

تا حدي

در هرسطر يك دایره را عالمت بزنيد.

كمک  وســایل  ساخت 
آموزشي فارسی 

آموزش كتاب فارسی
روش های آموزشی برای 

تدریس خواندن
استفاده از كامپيوتر یا دیگر 
فن آوری هــا در آموزش 

خواندن
روش هایی برای سنجش 
خواندن  در  دانش آموزان 

یا نوشتن

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

توسعه حرفه ای ) ضمن خدمت(
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در هر يك از موضوعات زير، تا چه حد به توسعه حرفه اي 
احساس نياز مي کنيد؟ 

م.2

درحال حاضر نيازي حس نمي کنم
نياز کم

نياز متوسط
نياز زياد 

در هرسطر يك دایره را عالمت بزنيد.

دانش پایه در زمينه 
فارسی 

صالحيت ها ومهارت هاي 
تدریس خواندن به دانش 

آموزان
دانش برنامه درسي

شيوه ها و فعاليت هاي 
متنوع سنجش و ارزشيابي 

دانش آموزان
مهارت هاي فن آوري 
اطالعات و ارتباطات 

براي تدریس
مدیریت كالس درس

تدریس به دانش آموزان با 
نيازهاي خاص

تدریس در محيط هاي 
چندفرهنگي و چند زباني

مدیریت مدرسه
روش هاي یادگيري 

انفرادي
راهنمایي و مشاوره به 

دانش آموزان
تدریس مهارت هاي بين 
برنامه اي )براي مثال حل 

مسأله، فراشناخت(

الف(

ب  (

پ  (
ت  (

ث  (

ج  (
چ  (

ح  (

خ  (
د  (

ذ  (

ر  (

م.3
تا چه اندازه از روش هاي زير براي ســنجش و ارزشيابي 

يادگيري در اين کالس استفاده مي کنيد؟ 

حداقل يك بار در هفته
يك يا دو بار در ماه

در هرسطر يك دایره را عالمت بزنيد.

شركت در آزمون هاي 
طراحي شده خارج از 

مدرسه
تشکيل و به روز رساني 

كارپوشه اي از فعاليت هاي 
دانش آموزان

پرسش از دانش آموزان 
پاي تخته

ارائه بازخورد نوشتاري از 
كار دانش آموزان

تشویق دانش آموزان 
براي ارزیابي از پيشرفت 

خودشان
سنجش مشاهده اي از 
دانش آموزان در حين 

انجام تکاليف 
اجراي آزمون پيشرفت 

تحصيلي كتبي
تشویق دانش آموزان به 
ایجاد كارپوشه توسط 

خودشان
سنجش تکاليف عملی 

دانش آموزان
اجراي آزمون هاي كوتاه 

كالسي )كوئيز(

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

چ  (

ح  (

خ  (

د  (

سنجش و ارزشیابی
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براي  اين کالس  ارزشيابي در  از سنجش و  اندازه  تا چه 
رسيدن به اهداف زير استفاده مي کنيد؟

م.4

تقريبًا هميشه
غلب ا

برخي اوقات
هيچ وقت يا 

تقريباً هيچ وقت

در هرسطر يك دایره را عالمت بزنيد.

تصميم گيري در زمينه 
رفتن دانش آموزان به پایه 

باالتر
تنظيم سرعت تدریس

ارائه بازخورد به 
دانش آموزان در مورد 

روند یادگيری آنها  
ایجاد گروه بندی در 

كالس 
تشخيص نقاط قوت 

و ضعف یادگيري 
دانش آموزان براي تغيير 

نوع تدریس
تشخيص موضوعات 
نيازمند توضيح بيشتر

شناسایي علت برخی 
از اشتباه هاي رایج 

دانش آموزان
ارائه اطالعات در زمينه 

ميزان یادگيري به مدرسه 
و والدین

الف(

ب  (
پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

چ  (

ح  (

استفاده از اینترنت براي جستجوي 
منابع و اطالعات

استفاده از نرم افزارهاي واژه پرداز 
word مثل

استفاده از نرم افزارهاي ارائه مثل 
 PowerPoint

استفاده از نرم افزارهاي صفحه 
 Excel گسترده مثل

استفاده از ایميل براي ارتباطات
طراحي یا اصالح صفحات اینترنتي
استفاده از نرم افزارهاي تدوین فيلم 

یا ویرایش تصویر
ساخت وبالگ ها براي استفاده 

شخصي

تا چه اندازه براي انجام موارد زير در زمينه فن آوري اطالعات 
و ارتباطات احساس اطمينان مي کنيد؟

م.5

خيلي زياد
زياد

متوسط
کم

در هرسطر يك دایره را عالمت بزنيد.

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (
ج  (
چ  (
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م.6
درباره کتاب جديد فارسی چه نظري داريد؟ 

خيلي موافقم
کمي موافقم

کمي مخالفم
خيلي مخالفم

در هرسطر يك دایره را عالمت بزنيد.

كتاب فارسي منبع كافی 
برای یادگيری فارسی 

توسط دانش آموزان است
در تدریس كتاب فارسي 

احساس راحتی می كنم
كتاب تمام مفاهيم الزم 

در پایه چهارم را پوشش 
داده است

حجم كتاب فارسي 
متناسب با ساعات درسی 

فارسي تهيه شده است
كتاب فارسي مفاهيم را 
به طور عميقی آموزش 

داده است
نحوه ارائه مفاهيم در 
كتاب فارسي مناسب 

است
مثال ها و تمرین های 

مناسبی در كتاب فارسي 
مطرح شده است

دانش آموزان از كار با 
كتاب جدید فارسي لذت 

می برند
كتاب جدید مهارت های 
الزم فارسي را به خوبی 

یاد می دهد

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

چ  (

ح  (

خ  (

کتاب درسی جدید

م.7

م.8

تا پايان سال تحصيلي جاري، در مجموع، چند سال است 
که در پايه چهارم تدريس مي کنيد؟

تا پايان سال تحصيلي جاري، در مجموع، چند سال است 
که در اين مدرسه تدريس مي کنيد؟

لطفاً به نزدیک ترین عدد صحيح گرد كنيد.

لطفاً به نزدیک ترین عدد صحيح گرد كنيد.

در صورت استخدام بودن به عنوان رسمي يا پيماني، نحوه 
از  کدام يك  طريق  از  پرورش  و  آموزش  به  شما  ورود 

گزينه هاي زير بوده است؟

م.9

فقط يك دایره را عالمت بزنيد.
قانون متعهدان خدمت دانشسراهاي دو یا چهار ساله
قانون متعهدان خدمت مراكز تربيت معلم 
قانون تعهد خدمت دانشجویان دبيري
قانون استخدام آموزشياران نهضت سوادآموزي
قانون استخدام مربيان مهد كودک و پيش دبستاني
قانون تبدیل وضعيت نيروهاي شركتي و قراردادي به پيماني
استخدام نيروهاي آزاد از طریق آزمون
سایر
استخدام رسمي نيستم م.10

وضعيت اشتغال شما در اين مدرسه چگونه است؟
فقط يك دایره را عالمت بزنيد.

رسمي
قراردادي
پيماني
بازنشسته
حق التدریسي
سایر



از همفکری، زمان و تالشی که برای تکمیل این 
پرسشنامه صرف کرده اید، سپاسگزاریم.

متشکریم                              
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