
دراسة حول مدى تقدم القراءة في العالم

أسئلة على مدى 20 عامًا متاحه اآلن رقميًا



يمكن للدول االستفادة من المزايا اإللكترونية الختبار ePIRLS، أو تطبيق اختبار بيرلز بنسخته الورقية كما 
فعلت في دورة 2016.

كما في الدورات السابقة، سيواصل بيرلز 2021 في جمع مجموعة واسعة من المعلومات ذات الصلة بمنزل 
الطالب وتجاربه المدرسية في تعلم القراءة.

استبيان المنزل. 	

استبيان الطالب والمعلم والمدرسة. 	

موسوعة بيرلز 2021: سياسات التعليم والمناهج في القراءة. 	

االستفادة من بيرلز 2021
يمكن اختبار بيرلز الدول من اتخاذ قرارات قائمة على األدلة لتحسين تعليم القراءة. تستخدم الدول بيانات 

االختبار واالستبيانات من أجل:

متابعة نتائج االختبار على مستوى النظام في سياق عالمي. 	

متابعة تأثير السياسات التعليمية الجديدة أو المنقحة. 	

تحديد مجاالت الضعف والعمل على تحسين المناهج. 	

تحسين التعلم والتعليم من خالل البحث وتحليل بيانات بيرلز. 	

الحصول على بيانات قيمة من االستبيانات حول البيئة المنزلية والمدرسية لتعلم وتعليم القراءة. 	

ما هو بيرلز 
بيرلز هو مشروع الرابطة الدولية للتحصيل التربوي )IEA(. الرائدة في الدراسات الدولية المقارنة من خالل 

مكاتبها في أمستردام وهامبورغ. والتي قامت بتطبيق االختبارات الدولية منذ العام 1959.

أسئلة على مدى 20 عامًا في اختبار القراءة 
تتم إدارة بيرلز من قبل مركز الدراسات الدولية TIMSS & PIRLS في بوسطن. يشمل بيرلز إلى جانب تيمز 

)الذي يقًيم مادتي الرياضيات والعلوم(، الدورة األساسية لدراسات الـ IEA المصممة لتزود الدول بمعلومات 
منتظمة حول التحصيل في المواد األساسية الثالث - القراءة والرياضيات والعلوم.

يقدم بيرلز )دراسة مدى تقدم القراءة في العالم(، والذي يطبق كل خمس سنوات، اختبار دولي مقارن في 
فهم القراءة لطلبة الصف الرابع االبتدائي. تعتبر القراءة عنصر أساسيًا للنجاح األكاديمي والنموالشخصي 

للطالب، ويعتبر بيرلز وسيلة قيمة لدراسة فيما إذا كانت السياسات الجديدة أو المنقحة تؤثر على التحصيل.

سيتند اختبار بيرلز على إطار عمل شامل يغطي أغراض القراءة األساسية - التجربة األدبية، واكتساب 
واستخدام المعلومات، والبحث عن المعلومات في اإلنترنت. يشرح إطار العمل بشيء من التفصيل أنواع 

النصوص ومفاهيم القراءة التي سيتم اختبارها.

بمشاركة أكثر من 50 دولة، ستشهد دورة بيرلز الخامسة في عام 2021، مرور 20 عامًا من االختبارات منذ 
بدايتها في عام 2001.

القراءة عبر اإلنترنت ePIRLS: مراقبة القراءة عبر اإلنترنت، ومهارات البحث


