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استبيان للمدرسة

لقد تّم اختيار مدرستك للمشاركة في امتحان تيمس 

TIMSS 2015 )البحث الدولي لتوّجهات مستويات األداء 

في الرياضّيات والعلوم(، وهو مشروع بحث تربوي ترعاه 

المؤّسسة الدولّية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. يقيس 

تيمس َمنحى تحصيل التلميذ في الرياضّيات والعلوم، 

ويدرس االختالفات بين األنظمة التربوّية في 60 دولة تقريًبا، 

وذلك من أجل تحسين التعليم والتعلّم في كل أنحاء العالم.

ه لمديري المدارس الذين ُطلب منهم  هذا االستبيان موجَّ

توفير المعلومات عن مدارسهم. بما أنه تّم اختيار مدرستك 

لتكون جزًءا من عّينة ُأخذت على نطاق الدولة، ُتعتبر إجاباتك 

ا في المساعدة على وصف التعليم في المرحلة  هاّمة جّدً

اإلعدادية في دولة إسرائيل.

من المهّم أن تجيب عن كل سؤال بعناية، حّتى تعكس 

المعلومات التي تزّودنا بها الوضَع في مدرستك بأكثر دّقة 

ممكنة. ستتطلّب منك بعض األسئلة البحث في سجاّلت 

المدرسة؛ لذا قد تحتاج إلى التنسيق مع عضو آخر 

من الطاقم من أجل التعاون والمساعدة في توفير هذه 

المعلومات. 

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

تستخدم االستبيان نفسه، فقد تجد أّن بعض األسئلة تبدو 

غريبة بعض الشيء أو ليست ذات صلة بك وبالمدارس 

في دولة إسرائيل. رغم ذلك، من المهّم أن تبذل كل جهدك 

لإلجابة عن جميع األسئلة، إلتاحة إجراء المقاَرنات عبر 

الدول المشاِركة في البحث.

من المتوّقع أن تحتاج نحو 30 دقيقة إلكمال هذا االستبيان. 

نحن نقّدر الوقت والمجهود الذي يحتاجه هذا األمر، 

ونشكرك على تعاونك ومساهمتك.

لقد تّمت صياغة التعليمات واألسئلة بصيغة المذكر للتسهيل 

هة للذكور واإلناث على حدٍّ سواء. فقط، ولكّنها موجَّ

شكًرا لك.
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1  
ا  ما هو مجموع التالميذ المسجلين في مدرستك حالّيً

)1 آذار 2015(؟

   تلميًذا 

اكتب العدد.

2  
ما هو مجموع التالميذ المسجلين في الصف الثامن في 

ا )1 آذار 2015(؟ مدرستك حالّيً

   تلميًذا 

اكتب العدد.

3  
ما هي، تقريًبا، نسبة التالميذ ذوي الخلفيات التالية في 

مدرستك؟

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  
كم عدد سكان المدينة أو القرية أو المنطقة التي تقع فيها  أ. 

مدرستك؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

A ---- أكثر من 500,000 نسمة  

A ---- 100,001 حتى 500,000 نسمة   

A  ---- 50,001 حتى 100,000 نسمة   

A  ---- 30,001 حتى 50,000 نسمة   

A  ---- 15,001 حتى 30,000 نسمة   

A  ---- 3,001 حتى 15,000 نسمة   

A  ---- 3,000 نسمة أو أقل   

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

مدرستك؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

A ---مدنّية - ذات كثافة سكانية عالية 

ريفية - على أطراف أو   

A --- ضواحي منطقة مدنّية   

مدينة حجمها متوّسط أو   

A --- قرية كبيرة   

قرية صغيرة    

A -- )يشمل مجلًسا إقليمّيًا(  

A --- قروية نائية  

6  
ة للتالميذ؟ هل تقّدم مدرستك وجبات مّجانًيّ

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم، جلميع التالميذ 

نعم، لبعض التالميذ

ال 

A    A    A  ------------ وجبة فطور أ ( 

A    A    A  ------------ وجبة غداء  ب ( 

تالميذ املدرسة وخصائُصها
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9  
بحسب السياسة العاّمة للمدرسة، هل يتّم تقسيم تالميذ 

الصّف الثامن في الصفوف بحسب مستوى تحصيلهم 

)مثاًل تصنيف التالميذ في مسارات تعليمّية، تقسيمهم إلى 

مجموعات أو إلى فرق تجميع تعليمّية(؟ 

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم 

ال

A    A ----------- في دروس الرياضّيات أ( 

A    A --------------- في دروس العلوم ب( 

الوقت املخّصص للتدريس

7  
لتالميذ الصف الثامن في مدرستك:

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

        يوًما 

اكتب العدد.

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

اعتيادي؟

     ساعات تعليمية )دروس(

اكتب العدد.

ما هي مّدة ساعة تعليمية اعتيادية في مدرستك؟ ج. 

     دقيقة

اكتب العدد.

كم يوًما في األسبوع العادي تكون املدرسة مفتوحة  د. 

للتعليم؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

A ---- 6 أيام    

A ---- 5 أيام 
1

2
   

A ---- 5 أيام    

A ---- 4 أيام 
1

2
   

A ---- 4 أيام    

A ---- آخر      

8  
هل توّفر مدرستك مكاًنا يستطيع التالميذ فيه أن يعملوا  أ. 

على مهاّمهم املدرسّية قبل أو بعد دوام املدرسة؟

                                        ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

-A- نعم--- -

      -A- ال--- -

)إذا أجبَت "ال"، انتقل إلى السؤال رقم 9(

إذا أجبت "نعم"، 

هل هناك شخص متوافر في املكان مُلساعدتهم في مهاّمهم  ب. 

املدرسّية؟

                                       ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

-A- نعم--- -

-A- ال--- -
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املوارد والتكنولوجيا

10  
ما هو عدد الحواسيب )يشمل األجهزة اللوحّية - تابلت( 

المخّصصة الستعمال تالميذ الصف الثامن في مدرستك؟

         حاسوًبا 

اكتب العدد.

11  
هل يوجد في مدرستك مختبر للعلوم يمكن لتالميذ الصف  أ. 

الثامن استخدامه؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A---- نعم 

-A------ ال

هل تتوفر، عادة، املساعدة للمعلمني عندما يقوم التالميذ  ب. 

بإجراء جتارب علمية؟

ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

 A---- نعم 

A------ ال

12  
هل توجد مكتبة  في مدرستك؟

                                        ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

-A- نعم--- -

  -A- ال--- -

)إذا أجبَت "ال"، انتقل إلى السؤال رقم 13(

إذا أجبَت "نعم"،

ما هو، تقريًبا، عدد الكتب املختلفة )املطبوعة  		 أ.
والديجيتالّية( املوجودة في مكتبة املدرسة )باستثناء 

 املجاّلت والنشرات الدورّية(؟

، ُيرجى احتساُب جميع  )في حال وجود أكثر من نسخة لكتاب معنينَّ

َسخ على أّنها كتاب واحد( النُّ

في كل عمود، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ديجيتالّية   مطبوعة	

A -   A---- 250-أو أقل -

A -   A---- 251-حتى-500 -

A -   A---- 501-حتى-2,000 -

A -   A---- 2,001-حتى-5,000 -

A -   A---- 5,001-حتى-10,000 -

A -   A---- أكثر من-10,000 -

ما هو، تقريًبا، عدد املجاّلت والنشرات الدورّية املختلفة  		 ب.
)املطبوعة والديجيتالّية( املوجودة في مكتبة املدرسة؟

نة، ُيرجى احتساُب  )في حال وجود أكثر من نسخة ملجّلة معينَّ   

َسخ على أّنها مجّلة واحدة( جميع النُّ

في كل عمود، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ديجيتالّية   مطبوعة	

A -   A---- 0 -

A -   A---- 1-حتى-5 -

A -   A---- 6-حتى-10 -

A -   A---- 11-حتى-30 -

A -   A---- 31-أو أكثر -
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 13  
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 املدرسة أ. 

مواد التعليم )مثاًل:  أ( 

A    A    A    A كتب التدريس(------- 

املعّدات واألدوات/  ب( 

 القرطاسّية )مثاًل:

 أوراق، أقالم رصاص،

A    A    A    A مواد مختلفة(-------- 

مباني املدرسة  ج( 

A    A    A    A  --------- وساحاتها

أنظمة التكييف  د( 

A    A    A    A  --- والتدفئة واإلضاءة

 هـ( حّيز عملية التعليم

 )مثاًل: غرف

A    A    A    A  ---------- الصفوف(

ل  طاقم مؤهَّ  و( 

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

موارد تدريس سماعّية -  ز( 

 بصرّية )مثل اللوح 

 الذكّي - לוח חכם، جهاز 

 العرض الديجيتالّي

A    A    A    A - מקרן דיגיטלי(----- 

تقنّيات حاسوب للتعليم  ح( 

 وللتعلّم )كاحلواسيب،

 أو األجهزة اللوحّية

 )تابلت( الستعمال 

A    A    A    A التالميذ(----------- 

موارد للتالميذ ذوي  ط( 

A    A    A    A  --- االحتياجات اخلاصة

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ال يؤثر بتاًتا

يؤثر قلياًل  

يؤثر بشكل جزئي

 يؤثر كثيًرا

موارد لتعليم الرياضّيات ب. 

معلمون متخّصصون  أ( 

A    A    A    A في الرياضّيات------ 

برامج حاسوب/  ب( 

 تطبيقات )אפליקציות(

A    A    A    A لتعليم الرياضّيات---- 

مواد من املكتبة تتعلق  ج( 

A    A    A    A بتعليم الرياضّيات --- 

آالت حاسبة لتعليم  د( 

A    A    A    A الرياضّيات -------- 

أدوات أو وسائل  هـ( 

 إيضاح ملساعدة

 التالميذ في فهم

 كّمّيات أو إجراءات

A    A    A    A  ---------- حسابّية 

موارد لتعليم العلوم ج. 

معلمون متخّصصون  أ( 

A    A    A    A  --------- في العلوم

برامج حاسوب/  ب( 

 تطبيقات )אפליקציות(

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

مواد من املكتبة   ج( 

A    A    A    A تتعلق بتعليم العلوم--- 

آالت حاسبة لتعليم  د( 

A    A    A    A  ------------ العلوم

 هـ( جتهيزات ومعّدات

A    A    A    A  ------ علمّية للتجارب
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15  
ل كلٌّ مّما يلي مشكلة فيما يخّص تالميذ  إلى أّي مدى ُيشكِّ

الصف الثامن 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 )الشتيمة( هـ( 

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

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

التهديد أو اإلساءة  ح( 

 الكالمّية بني التالميذ

 )مبا في ذلك 

 املراسالت النصّية، 

 البريدية اإللكترونية، 

A    A    A    A إلخ( -------------- 

التسبب بإصابات  ط( 

 جسدية لتالميذ

A    A    A    A آخرين------------- 

التهديد أو اإلساءة  ي( 

 الكالمّية جتاه املعلمني

 أو الطاقم )مبا في ذلك

 املراسالت النصّية،

 البريدية اإللكترونية،

A    A    A    A  -------------- إلخ(

تعرض املعلمني أو  ك( 

 الطاقم إلصابات

A    A    A    A  ----------- جســدية

النظام واألمان في املدرسة

اهتمام املدرسة بالنجاح 

الدراسّي والتركيز عليه

14  
كيف تصف كاًل مّما يلي داخل مدرستك؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ا عاٍل جّدً

عاٍل

متوسط

منخفض  

         منخفض

ا             جّدً

فهم املعلمني ألهداف  أ( 

A -   A -   A -  -A -   A --- منهاج التدريس املدرسي

مدى جناح املعلمني في  ب( 

 تطبيق منهاج التدريس

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

توقعات املعلمني بالنسبة  ج( 

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

تعاُوُن املعلّمني في العمل  د(  

 مًعا من أجل حتسني

A -   A -   A -  -A -   A --------- حتصيل التالميذ

مقدرة املعلّمني على إلهاِم  هـ( 

A -   A -   A -  -A -   A وحتفيز التالميذ----------

مشاركة أولياء األمور في  و(  

A -   A -   A -  -A -   A --------- فعالّيات املدرسة

مدى ِحرص أولياء األمور  ز(  

 على حضور أبنائهم إلى

A -   A -   A -  -A -   A ---- املدرسة جاهزين للتعلّم

توقعات أولياء األمور  ح( 

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

دعم أولياء األمور لتحصيل  ط( 

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

مقدار الضغط الذي  ي( 

 ُيارسه أولياء األمور على

 املدرسة للحفاظ على معايير

A -   A -   A -  -A -   A دراسّية عالية------------

رغبة التالميذ بالنجاح  ك( 

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

مقدرة التالميذ على حتقيق  ل( 

A -   A -   A -  -A -   A أهداف املدرسة الدراسّية---

مدى احترام التالميذ  م(  

 لزمالئهم املتفّوقني في

A -   A -   A -  -A -   A ---------------- الصف
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16
ما مدى الصعوبة التي واجهتها مدرستك هذه السنة في سّد 

النقص في معلمي الصف الثامن، بالنسبة للمواضيع التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

لم يكن نقص في معلمي هذا املوضوع

من السهل سّد النقص  

صعب إلى حّد ما

ا   صعب جّدً

A    A    A    A  ------------ الرياضّيات أ( 

A    A    A    A  ---------------- العلوم ب( 

A    A    A    A آخر------------------  ج( 

17  
ا أية محفزات )مثاًل: عالوة في  هل تستخدم مدرستك حالّيً

األجر، توفير سكن، مكافآت، تقليص عدد التالميذ في الصف( 

لتجنيد معلمي الصف الثامن أو تثبيتهم في المجاالت التالية؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم   

ال   

A    A ------------------- الرياضّيات أ( 

A    A ----------------------- العلوم ب( 

A    A ------------------------ آخر  ج( 

18
إلى أّي مدى يشكل كلٌّ مّما يلي مشكلة فيما يخّص

المعلمين في مدرستك؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

ليست مشكلة

مشكلة بسيطة

مشكلة متوسطة

مشكلة جاّدة

 أ( الوصول متأخًرا أو 

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

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

املعلمون في مدرستك

 اخللفّية األكادميّية 

والتجربة املهنّية للمدير

19  
مع نهاية هذه السنة، كم سيكون العدد اإلجمالّي لسنوات عملك

مديًرا؟

        سنة 

رجاًء، قّرب عدد السنوات إلى أقرب عدد صحيح.

20  
مع نهاية هذه السنة، كم سيكون عدد سنوات عملك مديًرا في

هذه المدرسة؟

        سنة 

رجاًء، قّرب عدد السنوات إلى أقرب عدد صحيح.

21  
ما هو أعلى مستوى دراسّي رسمّي أنهيته؟

                                        ضع عالمة في دائرة واحدة فقط.

لم ُأنِه الدراسة األكاديمية  --
-A--------- للّقب األول   

الدراسة األكاديمية للّقب األول --
-A---------  )B.Sc. أو B.Ed. أو B.A.(  

الدراسة األكاديمية  --
-A--------- للّقب الثاني   

الدراسة األكاديمية  --
-A--------- ِللّقب الثالث )دكتوراة(   

22  
هل أنت حاصل على إحدى الشهادات التالية في

موضوع القيادة التربوّية )מינהל ומנהיגות בחינוך(؟

في كل سطر، ضع عالمة في دائرة واحدة.

نعم   

ال   

A    A --------------------- لقب ثاٍن أ( 

A    A -------------)لقب ثالث )دكتوراة ب( 



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

هذا االستبيان.
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