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  ضمائم

  پرسشنامه مربوط به معلمان )1(جدول

 

ي درسی دوره ابتدایی منطقه ها ي بومی شدن زیر را براي ورود به برنامهها لطفا میزان اهمیت شاخص:معلم ارجمند 
 . کالت مشخص فرمایید

 و ادب و زبانمولفه فرهنگ 

ي بومی  ها شاخص
 شدن

ي ها مالك
 داوري

داراي 
اهمیت 
بسیار 
 زیاد

داراي 
اهمیت 
 زیاد

داراي 
اهمیت 
 متوسط

داراي 
اهمیت 
 کم

داراي 
اهمیت 
 بسیار کم

اصال اهمیت 
 ندارد

و  ها بازي- 1
 ي محلیها ورزش

 کالت

سودمندي  - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت  - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

صنایع منطقه - 2
 کالت

سودمندي  - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت  - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

و اشعار  ها قصه- 3
 منطقه

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه
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و  بناها، معماري - 4
 اشیاء قدیمی کالت

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

موسیقی و  - 5
 آواهاي منطقه

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

و آداب و  ها جشن- 6
 رسوم مربوطه به آن

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

ي ها هاسطور - 7
 تاریخی

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت -
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

       
ي درسی ها ي بومی شدن زیر را براي ورود به برنامهها لطفا میزان اهمیت شاخص )یمذهب ها و سنن آیین مولفه(

 . دوره ابتدایی منطقه کالت مشخص فرمایید

ي بومی  ها شاخص
 شدن

ي اه مالك
 داوري

داراي 
اهمیت 

داراي 
اهمیت 

داراي 
اهمیت 

داراي 
اهمیت 

داراي 
اهمیت 

اصال اهمیت 
 ندارد
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بسیار 
 زیاد

 بسیار کم کم متوسط زیاد

چاوش خوانی - 1
 خاص منطقه

سودمندي  - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

مراسم مسلمان  - 2
 کردن کودکان

سودمندي  - 1
راي دانش ب

 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

ي ها مراسم - 3
 مربوطه به عاشورا

سودمندي  -- 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

ي مذهبی ها مراسم- 4
 مربوط به اعیاد

سودمندي  -- 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

استقبال از حجاج - 5
 در منطقه

سودمندي —1
براي دانش 
 آموزان
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حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

ي مربوط ها مراسم- 6
ي ها به عزاداري
 اموات

سودمندي —1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

 ي مذهبیها مرثیه - 7
 خاص منطقه

ندي سودم—1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

        

ي بومی شدن ها لطفا میزان اهمیت شاخص  )مولفه جغرافیایی( 
ي درسی دوره ابتدایی منطقه ها را براي ورود به برنامه زیر

 کالت مشخص فرمایید

  

ي بومی  ها شاخص
 شدن

ي ها مالك
 داوري

داراي 
اهمیت 
 بسیار
 زیاد

داراي 
اهمیت 
 زیاد

داراي 
اهمیت 
 متوسط

داراي 
اهمیت 
 کم

داراي 
اهمیت 
 بسیار کم

اصال اهمیت 
 ندارد

منابع طبیعی منطقه - 1
 کالت

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه
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تفرجگاههاي  - 2
 منطقه

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

ت حفظ ماهی- 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

آب و هواي  - 3
 منطقه

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

محصوالت  - 4
 کشاورزي کالت

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

و خطوط  ها جاده - 5
 ارتباطی منطقه

سودمندي - 1
ي دانش برا

 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

حیات وحش  - 6
 منطقه

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 
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 منطقه

ایالت و عشایر  - 7
 منطقه

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

 يها ناهمواري - 8
،  ها دشت(منطقه 
 ،مزارع ،ها جلگه

 ) ها کشت زار 

سودمندي - 1
براي دانش 
 آموزان

      

حفظ ماهیت - 2
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

        

  
ي درسی دوره ابتدایی ها را براي ورود به برنامه ي بومی شدن زیرها لطفا میزان اهمیت شاخص) مولفه تاریخی(

  منطقه کالت مشخص فرمایید
 

ي بومی ها صشاخ
 شدن

ي ها مالك
 داوري

داراي 
اهمیت 
 بسیار زیاد

داراي 
اهمیت 
 زیاد

داراي 
اهمیت 
 متوسط

داراي 
اهمیت 
 کم

داراي 
اهمیت 
 بسیار کم

اصال اهمیت 
 ندارد

تاریخچه - 1
 ي کالتها روستا

سودمندي براي 
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

ي ها جاده - 2
 قدیمی

ندي براي سودم
 دانش آموزان

      

      حفظ ماهیت 
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فرهنگ بومی 
 منطقه

قبایل  -- 3
 مهاجربه منطقه

سودمندي براي 
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

زبان اولیه  - 4
 منطقه

سودمندي براي 
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

حاکمان  - 5
 ی منطقهتاریخ

سودمندي براي 
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

سودمندي براي  سران قبایل - 67
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

ي ها موزه - 7
 تاریخی کالت

سودمندي براي 
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

        

ي درسی دوره ابتدایی منطقه ها را براي ورود به برنامه ي بومی شدن زیرها لطفا میزان اهمیت شاخص) مولفه سیاسی(
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 کالت مشخص فرمایید

ي ها سرود - 1
 محلی دهه فجر

سودمندي براي 
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

ي ها شورا- 2
فواید (محالت 

 )شوراها 

براي  سودمندي
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

برگزاري  - 3
اردوهاي بسیجی 

 منطقه

سودمندي براي 
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

معرفی مبارزان  - 4
 انقالبی

سودمندي براي 
 دانش آموزان

      

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

      

ي درسی دوره ابتدایی ها را براي ورود به برنامه ي بومی شدن زیرها لطفا میزان اهمیت شاخص) اجتماعی مولفه(
 منطقه کالت مشخص فرمایید

وارد کردن  -  1
و  ها جشن
ي ها سنت

 اجتماعی

سودمندي براي 
 دانش آموزان

     

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

     

     سودمندي براي صنایع دستی  - 2
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 انش آموزاند بومی

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

     

وارد  - 3 -١
کردن آداب 
  وکردن

 رسوم بومی

سودمندي براي 
 دانش آموزان

     

حفظ ماهیت 
فرهنگ بومی 

 منطقه

     

وارد کردن  - 4
  لباس و

 پوشش بومی
 

سودمندي براي 
 دانش آموزان

     

حفظ ماهیت 
 فرهنگ بومی

     

وارد کردن  - 5
ي و داد ها لیتفعا

 بومی يها و ستد

سودمندي براي 
 دانش آموزان

     

حفظ ماهیت 
 فرهنگ بومی
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