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کالسی که فرزند شما در آن تحصیل می کند برای شرکت در 
مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن )PIRLS (  انتخاب 

شده است. این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که 
کودکان چگونه خواندن را یاد می گیرند. پرلز 2016  زیر 

نظرانجمن بین المللی ارزشیابی تحصیلی )IEA(  انجام  می شود و 
در بیش از 50 کشور جهان به اجرا در می آید.

در این پرسشنامه دربارة تجربه های اولیه یادگیری 
فرزند شما سوال هایی گنجانده شده است. ما به آن چه شما و 

فرزندتان با هم انجام می دهید و همچنین به نظر شما دربارة 
مسایل مختلفی که به مدرسة فرزند شما مربوط می شود، 
عالقه مندیم. برای این سوال ها هیچ پاسخی به عنوان پاسخ 

صحیح یا غلط وجود ندارد.
اطالعات جمع آوری شده گامی بسیار مؤثر در پی بردن 

به چگونگی یادگیری کودکان خواهد بود و به بهبود کیفیت 
یاددهی و یادگیری خواندن در کودکان کمک بسیار زیادی 

خواهد کرد. خواهشمندیم به تمامی سواالتی که در موردشان 
احساس راحتی دارید، پاسخ بدهید. به شما اطمینان می دهیم که 

پاسخ های شما به این پرسشنامه محرمانه باقی خواهد ماند.

پرسشنامه والدین

پرلــــز 2016
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سرپرسـت زن )مـادر، نامـادری، 
مـادر بـزرگ و قیّـم( 

ناپـدری،  مرد)پـدر،  سرپرسـت 
پـدر بـزرگ و قیّـم(

شخص دیگر
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نوشتن اعدادش (
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در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد. 

تنها يك دايره را عالمت بزنيد.

تنها يك دايره را عالمت بزنيد.

الف. آیا فرزند شما در ایران متولد شده است؟

اگر پاسخ »خیر« است،
ب. فرزند شما چند ساله بود که به ایران آمد؟

4

3

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد. 

تنها يك دايره را عالمت بزنيد.

تنها يك دايره را عالمت بزنيد.

زبان فارسی
زبان ترکی 
زبان کردی

زبان لُری
زبان عربی

زبان های دیگر

الف ( 
ب  ( 
پ  ( 
ت  ( 
ث  ( 
ج  ( 

بله
خیر

فقطیک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.
کمتر از سه ساله  

3 تا 5 ساله  
6 تا 7 ساله  

  8 ساله یا بیشتر

)اگر پاسخ بله است، به سوال 4 بروید.(
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الف. آیا فرزند شما قبل از شروع کالس اول دبستان، به یکی 
از دوره های زیر رفته است؟

ب. فرزند شــما به طور تقریبی روی هم چند سال در این 
دوره ها شرکت داشته است؟

شرکت نکرده
کم تر از 1 سال
1 سال
2 سال
3 سال
4 سال یا بیشتر

الف( مهد کودک)کمتر از 3 سال(
ب( پیش دبستان )3 سال به باال(

5

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد. 

تنها يك دايره را عالمت بزنيد.

تنها يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
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الف( تشخیص اغلب حروف الفبا
ب( خواندن بعضی از کلمات

پ( خواندن جمالت 
ت( خواندن یک داستان
ث( نوشتن حروف الفبا

ج( نوشتن بعضی از کلمات

وقتی فرزند شما به دوره ی ابتدایی رفت، چند سال داشت؟

وقتی فرزند شما دوره ابتدایی را آغاز کرد تا چه اندازه قادر 
به انجام کارهای زیر بود؟

5 سال یا کمتر
6 سال 
7 سال
8 سال یا بیشتر

6

7

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
خیلی خوب

تقریباً خوب
نه چندان خوب

اصالً قادر به 
انجام آن نبود

شروع دوره ابتدایی
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تقریباً خوب
نه چندان خوب

الف. تقریباً هر چند وقت یک بار، فرزند شما تکلیف خانه 
انجام می دهد؟

ب. هر چند وقت یک بار شما یا فرد دیگری در خانه، 
     کارهای زیر را انجام می دهید؟

کمتر از یک بار در هفته
1 یا 2 بار در هفته
3 یا 4 بار در هفته
هر روز

از فرزند خود می پرسید آیا 
تکالیفش را انجام داده است 

یا خیر
کمک کردن به فرزندتان در 

انجام تکالیفش
مرور تکالیــف فرزندتان 
برای حصــول اطمینان از 

درستی تکالیفش

الف(

ب  (

پ  (

فرزندم تکلیف شب ندارد

8

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.

)اگر فرزند شما 
تکلیف شب ندارد، به 

سوال 9 بروید(

هر روز
3 یا 4 بار در هفته

1 یا 2 بار در هفته
کم تر از یک بار در هفته
هیچ وقت یا 

تقریباً هیچ وقت

مطالعه خارج از مدرسه
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10

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد. 

1 0

ب  ( 

الف(

پ  ( 

ت  ( 

ث  ( 

ج  ( 

مدرسه فرزندم من را از 
پیشرفت او به خوبی مطلع 

می کند

مدرسه فرزندم از 
استانداردهای تحصیلی باال 

برخوردار است

9

مدرسة فرزند شما

مدرسه فرزندم  مرا  در 
مسائل آموزشی او به 
خوبی دخالت می دهد
مدرسه فرزندم یک 

محیط امن فراهم می کند

مدرسه فرزندم برای 
پیشرفت او در مدرسه 

اهمیت قائل است

مدرسه فرزندم  در کمک 
به او جهت بهبود توانایی اش 
در خواندن، به خوبی عمل 

می کند
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10

11

معموالً در یک هفته چه مدت زمان را برای خودتان در منزل به 
خواندن اختصاص می دهید؟ این زمان شامل خواندن کتاب، 

مجله، روزنامه و مطالبی در ارتباط با حرفه شما نیز می باشد.
)به صورت چاپی یا نسخه الکترونیکی(

هنگامی که در منزل هستید، هر چند وقت یک بار برای لذت 
و سرگرمی خود مطالعه می کنید؟

کمتر از یک ساعت در هفته
1 تا 5 ساعت در هفته
6 تا 10 ساعت در هفته
بیش از 10 ساعت در هفته

هر روز یا تقریباً هر روز
یک یا دوبار در هفته
یک یا  دوبار در ماه
هیچ وقت یا تقریباً هیچ وقت

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

مطالعه در منزل
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الف ( 

ب  ( 

پ  ( 

ت  ( 

ث  ( 

ج  ( 

چ  ( 

ح  ( 

12
لطفاً مشــخص کنید تا چه حد با عبارت های زیر در مورد 

خواندن موافق هستید.

فقط وقتی مجبور باشم، 
چیزی را می خوانم

دوست دارم با دیگران در 
مورد آن چه می خوانم 

صحبت کنم

دوست دارم از وقت 
فراغت خود برای مطالعه 

استفاده کنم

فقط موقعی که به اطالعاتی 
نیاز داشته باشم چیزی را 

می خوانم

خواندن در خانه ما فعالیت 
مهمی است

دوست داشتم زمان بیشتری 
برای خواندن داشته باشم

از خواندن لذت می برم

خواندن  از سرگرمی های 
مورد عالقه من است

خیلی موافقم
کمی موافقم

کمی مخالفم

خیلی مخالفم

در هر سطریک دایره را عالمت بزنید.
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13

14

در خانه شما تقریباً چند جلد کتاب وجود دارد؟
) کتاب های الکترونیکی، مجله ها، روزنامه ها و کتاب های 

کودک را حساب نکنید.(

در خانة شما تقریباً چند جلد کتاب کودک وجود دارد؟
) کتاب های الکترونیکی کودک و مجله ها یا  کتاب های درسی 

را حساب نکنید.(

0 تا 10 جلد
11 تا 25 جلد
26 تا 100 جلد
101 تا 200 جلد 
بیش از 200 جلد

0 تا 10 جلد
11 تا 25 جلد
26 تا 50 جلد
51 تا 100 جلد 
بیش از 100 جلد

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

0 تا 10 جلد
11 تا 25 جلد
26 تا 50 جلد
51 تا 100 جلد 
بیش از 100 جلد

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

15
الف. آیا وسیله ای برای خواندن کتاب های الکترونیکیدارید 

) برای مثال: کتابخوان الکترونیکی، تبلت، رایانه(؟

ب. آیا وسیله ای دارید که فرزندتان بتواند برای خواندن کتاب های 
الکترونیکی از آن استفاده کند؟

بله 
خیر

بله 
خیر

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.
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16
چند وسیله ی دریافت اطالعات الکترونیکی در منزل دارید؟ 
رایانه ها، تبلت ها، تلفن های هوشمند، تلویزیون های هوشمند 
و کتابخوان های الکترونیکی را بشــمارید. )وسایل دیگر را 

نشمارید.(

هیچ  وسیله
1 تا 3 وسیله
4 تا 6 وسیله
7 تا 10 وسیله
بیشتر از 10 وسیله

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

17
فرزند شما چه قدر زبان فارسی را در خانه صحبت می کند؟

همیشه
تقریباً همیشه
برخی اوقات

هیچ وقت

فقط یک دایره را عالمت بزنید.
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 18
باالترین سطح تحصیلی که پدر )یا ناپدری و یا سرپرست 
مرد( و مادر ) یا نامادری یا سرپرست زن( به پایان رسانده اند  

چیست؟

به مدرسه نرفته است

در حد ابتدایی

دوره راهنمایی 

دیپلم دبیرستان یا هنرستان

دوره پیش دانشگاهی

کاردانی در رشته های فنی و 
حرفه ای و رشته های نظری

دوره کارشناسی

کارشناسی ارشد یا معادل آن

دکترا یا معادل آن

مصداق ندارد

الف ( 
ب  ( 

پ  ( 
ت  ( 

ث  ( 
ج  ( 

چ  ( 
ح  ( 

د  ( 

خ  ( 

در هر ستون یک دایره را عالمت بزنید.

مادر فرزندپدر فرزند

اطالعات تکمیلی
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 19
شما انتظار دارید فرزندتان به چه سطحی از تحصیالت دست 

یابد؟
فقط یک دایره را عالمت بزنید.

اتمام دوره متوسطه اول
اتمام دوره متوسطه دوم 
اتمام کاردانی در رشته های فنی و حرفه ای  
و رشته های نظری
اتمام دوره کارشناسی
اتمام دوره کارشناسی ارشد
اتمام دوره دکترا
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20
شغل اصلی پدر )یا ناپدری و یا سرپرست مرد( و مادر )یا 

نامادری و یا سرپرست زن( دانش آموز چیست؟

در هر ستون دایره ای را عالمت بزنید که بهترین توصیف برای 
شغل پدر یا مادر باشد ) صفحه بعد(. به منظور یاری دادن شما در 
انتخاب پاسخ صحیح برای هر مقوله چند مثال آورده شده است. 
اگر در حال حاضر پدر یا مادر دانش آموز به حرفه ای اشــتغال 

ندارند، آخرین شغل او را در نظر بگیرید.
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الف ( 

شغل 
پدر

شغل 
مادر

ب  ( 

پ  ( 

ت  ( 

ث  ( 

ج  ( 

چ  ( 

ح  ( 

خ  ( 

د  ( 

ذ  ( 

ر  ( 

هیچ گاه برای کسب درآمد به کاری مشغول نبوده است

صاحبان مشاغل آزاد کوچک
شامل صاحبان مشاغلی که کمتر از 25 کارگر یا کارمند  دارند 

مانند مغازه های خرده فروشی، خدمات،  رستوران ها

کارمند دفتری
شــامل کارمندان دفاتر، منشی ها، تایپیست ها و اپراتورهای 
وارد کردن اطالعات، کارمند بخش ارائه خدمات به مشتری

کارکنان خدماتی یا فروشندگان
شــامل میهمان داران، کارکنان خدماتی رستوران ها، کارکنان 
خدمات بهداشتی شخصی مانند آرایشگران، مأموران ایمنی، 

نظامیان جزء ، فروشندگان،  دست فروشان

کارگران حرفه ای کشاورزی یا ماهیگیری
از جمله کشــاورزان، کارگــران جنگل بانــی، ماهیگیران، 

شکارچیان و صیادان

پیشه وران و صنعتگران
از جمله بنّاهــا، نّجارها، لوله کش ها، تکنســین های برق، 

فلزکاران، مکانیک ها، سازندگان صنایع دستی

اپراتورهای خطوط تولید و ماشین
شــامل اپراتورهای خطوط ماشین های صنعتی، اپراتورهای 

خط مونتاژ، رانندگان وسایط نقلیه

کارگران عادی
از جمله کارگران و نظافت چیان خانگی، سرایداران، 

پیغام رســانان، باربران، دربانان، کارگــران مزرعه، کارگران 
ماهیگیری، کارگران کشاورزی و ساختمانی 

مدیران یا کارمندان عالی رتبه
شامل مدیران از جمله مدیران شرکت های بزرگ )دارای 25 
کارگر/ کارمند یا بیشتر( یا مدیران بخش های داخلی شرکت های 
بزرگ، قانون گذاران یا کارمندان عالی رتبه دولت، کارمندان 

عالی رتبه سازمان های منافع خاص، افسران ارتش

متخصصین
از جمله دانشــمندان،  ریاضی دانان،  متخصصین کامپیوتر، 
آرشــیتکت ها، مهندســین، متخصصین علوم زیســتی 
و بهداشــت، معلمــان، مشــاورین حقوقــی، پلیس، 
متخصصین علوم اجتماعی، نویســندگان و هنرمندان، 

متخصصین امور مذهبی

تکنسین ها و دستیاران حرفه ای
شــامل تکنسین ها و دستیاران فنی در زمینه علوم، مهندسی 
و کامپیوتر، تکنسین ها و دستیاران پزشکی و علوم زیستی، 
کمک معلم ها، مشاوران امور مالی و فروش، مأمورین بخش 

خدمات تجاری و دستیاران اداری
مصداق ندارد

در هر ستون یک دایره را عالمت بزنید.
)ادامه( 20
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21
هنــگام صحبت با فرزندتان در منزل، پــدر) یا نا پدری یا 
سرپرســت مرد( او با چه زبانی صحبت می کند؟مادر )یا 

نامادری یا سرپرست زن( او با چه زبانی صحبت می کند؟

زبان فارسی
زبان ترکی 
زبان کردی

زبان لُری
زبان عربی

زبان های دیگر
مصداق ندارد

همه مواردی که مصداق دارد را عالمت بزنید.

الف ( 
ب  ( 
پ  ( 
ت  ( 
ث  ( 
ج  ( 
چ  ( 

مادر فرزندپدر فرزند
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آیا شما یا فرد دیگري در خانه، طي سال تحصیلي جاري، در 
فعالیت هاي زیر در مدرسه مشارکت داشته اید؟

الف( پیشقدم شدن براي گفتگو 
با معلم در مورد رفتار یا 

پیشرفت تحصیلي فرزندم
ب( گفتگو با معلم در مورد رفتار 

یا پیشرفت تحصیلي فرزندم با 
درخواست معلم

پ( داوطلب شدن در انجام 
فعالیت هاي فیزیکي مدرسه 

مثل تعمیر ساختمان، نجاري 
یا باغباني

ت( داوطلب شدن در یکي از 
فعالیت هاي فوق برنامه مثل 
بازي هاي مدرسه، ورزش یا 

گردش علمي
ث( انجام فعالیت داوطلبي در امور 

مربوط به کتابخانه
ج( فعالیت به عنوان دستیار معلم 

در مدرسه
چ( سخنراني در مدرسه

ح( عضویت در انجمن اولیاء و 
مربیان یا هیأت امناي مدرسه

خ( شرکت در کالس هاي آموزش 
خانواده

د( قبول مسئولیتي براي حل 
مشکالت مدرسه

ذ( پرداخت پول )به غیر از شهریه( 
براي کمک به مدرسه

22

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد. 

تنها يك دايره را عالمت بزنيد.

تنها يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
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گفتگو در مورد کارهاي 
مدرسه

غذا خوردن با هم در کنار 
سایر اعضاي خانواده

اختصاص دادن زماني 
فقط براي صحبت کردن 

با فرزندم
خواندن کتاب یا مطلبي 

با همدیگر
گفتگو درباره دوستان 

فرزندم
وقت گذاشتن براي 

فعالیت هاي مورد عالقه 
فرزندم

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
هر روز

1 یا 2 بار در هفته

1 یا 2 بار در ماه
هیچ وقت یا 

تقریبًا هیچ وقت

هر چند وقت یک بار شما یا فرد دیگري در خانه، کارهاي 
زیر را در مورد فرزند خود در خانه انجام مي دهید؟ 

23

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

در ســال تحصیلي جاري، جلسات انجمن اولیاء و مربیان 
)جلسات عمومي و دانش افزایي( چقدر در مدرسه فرزند 

شما برگزار شده و در آن شرکت کرده اید؟

24

الف( چند بار در ماه
ب( یک بار در ماه

پ( چند بار در سال
ت( اصاًل یا تقریباً اصاًل
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مدرسه فاصله کمي تا 
خانه داشت

مدرسه معروفي بود
مدرسه دوره ها یا 

درس هاي خاصي را ارائه 
مي داد

در مدرسه جریان خاص 
فکري یا مذهبي دنبال 

مي شد
اعضاي دیگر خانواده 
یا یکي از نزدیکان در 
مدرسه حضور داشتند.

هزینه هاي مدرسه پائین تر 
بود.

موفقیت هاي تحصیلي 
مدرسه چشمگیر بود.

از نحوه تدریس برخي از 
معلمان شناخت داشتم.

مدرسه دیگري در محل 
سکونتمان براي ثبت نام 

وجود نداشت

الف(

ب  (
پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

چ  (

ح  (

خ  (

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
اصاًل مهم نبود

اهمیت کمي داشت

مهم بود
خیلي مهم بود

دالیل زیر چقدر براي انتخاب مدرسه فرزند شما مهم بود؟ 
25
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یک فرزند
دو فرزند
سه فرزند
چهار فرزند
پنج فرزند یا بیشتر

الف( کمتر از 10 هزار تومان در ماه
ب  ( بین 10 تا 50 هزار تومان در ماه

پ  ( بین 50 تا 100 هزار تومان در ماه
ت  ( بین 100 تا 500 هزار تومان در ماه
ث ( بیشتر از 500 هزار تومان در ماه

الف( سن پدر:                                سال

ب ( سن مادر:                       سال

اولین فرزند
دومین فرزند
سومین فرزند
چهارمین فرزند
پنجمین فرزند یا بعدي

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

الف( چند فرزند دارید؟

در سال تحصیلي جاري، ماهیانه تقریباً چقدر براي خدمات 
آموزشــي فرزند خود هزینه کرده ایــد؟ )هزینه هایي مثل 
شهریه مدرسه یا موسسات بیرون از مدرسه، دستمزد معلم 

خصوصي، لوازم التحریر، رایانه(

سن پدر )یا ناپدري یا سرپرست مرد( و مادر )یا نامادري یا 
سرپرست زن( چند سال است؟

ب( فرزند شما در کالس چهارم چندمین فرزند خانواده است؟

26

27

28

به عدد بنویسید
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از این که وقت خود را در اختیار ما 
قرار داده و این پرسشنامه را تکمیل 

نمودید، از شما سپاسگزاریم.
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