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 نامهسنجشمطالعهغیردرسیدانشآموزانپرسش

 تا سالم ٍ آرسٍی هَفقیت تزای ضوا آیٌذُ ساساى ایزاى سزافزاس

ی تأثیز عَاهل هؤثز خاصِ  هٌظَر اًجام پژٍّطی در سهیًٌِاهِ حاضز تِ  داًص آهَس عشیش ! اس آًجا کِ پزسص

هطالعات غیزدرسی تز پیطزفت تحصیلی ضوا است، خَاّطوٌذین تا دقت ٍ تَجِ کاهل تِ سَاالت سیز پاسخ 

 دّیذ.

 اس ّوکاری ٍ تَجِ ضوا کوال تطکز را دارین.

  
آیا هیشاى تطَیق ٍالذیي تِ هطالعِ ،  1

ى تز پیطزفت تحصیلی داًص آهَسا

 هَثز است؟

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

آیا هیشاى هطالعِ ٍالذیي در عالقِ  2

هٌذی داًص آهَساى تِ هطالعِ هَثز 

 است ؟

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

آیا رٍش پژٍّص هحَری هعلواى در  3

هیشاى گزایص داًص آهَساى هذارس در 

 تِ هطالعِ هَثز است ؟

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

ّای غٌی ضذُ در  آیا ٍجَد کتاتخاًِ 4

هذارس تز پیطزفت تحصیلی داًص 

 آهَساى هَثز است ؟

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

ضوا تا کٌَى چٌذ کتاب علوی هطالعِ  5

 کزدُ ایذ ؟

 31 اس تیص        31 تا 21         21 تا 11         11تا  1

ضوا در هٌشل خَد چٌذ کتاب علوی  6

 داریذ ؟

 31 اس تیص        31 تا 21         21 تا 11         11تا  1

هیشاى عالقِ هٌذی ضوا تِ هطالعِ  7

 چقذر است ؟

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

هٌذی تِ هطالعِ  آیا هیشاى عالقِ 8

کتاتْای ادتی تز پیطزفت تحصیلی 

 آهَساى هؤثز است ؟ داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن
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هٌذی تِ هطالعِ  آیا هیشاى عالقِ 9

پیطزفت تحصیلی کتاتْای تزتیتی تز 

 آهَساى هؤثز است ؟ داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

هٌذی تِ هطالعِ  آیا هیشاى عالقِ 11

کتاتْای تاریخی تز پیطزفت تحصیلی 

 آهَساى هؤثز است ؟ داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

هٌذی تِ هطالعِ  آیا هیشاى عالقِ 11

کتاتْای هذّثی تز پیطزفت تحصیلی 

 آهَساى هؤثز است ؟ داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

هٌذی تِ هطالعِ  آیا هیشاى عالقِ 12

ًاهِ تشرگاى تز پیطزفت  کتاتْای سًذگی

 آهَساى هؤثز است ؟ تحصیلی داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

هٌذی تِ هطالعِ  آیا هیشاى عالقِ 13

کتاتْای داستاًی تز پیطزفت تحصیلی 

 آهَساى هؤثز است ؟ داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

هٌذی تِ هطالعِ قزآى  آیا هیشاى عالقِ 14

آهَساى هؤثز  پیطزفت تحصیلی داًصتز 

 است ؟

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

هٌذی تِ هطالعِ  آیا هیشاى عالقِ 15

کتاتْای تفسیز قزآى تز پیطزفت 

 آهَساى هؤثز است ؟ تحصیلی داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

هٌذی تِ هطالعِ  آیا هیشاى عالقِ 16

ّا ٍ هجالت تز پیطزفت  رٍسًاهِ

 آهَساى هؤثز است ؟ تحصیلی داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

آیا دلیل هطالعِ کتة غیزدرسی تزای  17

ضوا درک ٍ فْن تیطتز هطالة درسی 

 تاضذ ؟ هی

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کنآیا دلیل عالقِ هٌذی ضوا تِ هطالعِ  18
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ّای غیز درسی فقط تز اساس  کتاب

 تاضذ؟ هی  عالقِ ضخصی

آیا هطالعِ کتة غیز درسی در  19

فزاگیزی هطالة درسی ضوا تاثیز دارد 

 ؟

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

اّذاء کتاب تِ عٌَاى جایشُ تا چِ  21

هیشاى تز پیطزفت تحصیلی 

 آهَساى هؤثز است ؟ داًص

     سیاد خیلی          سیاد             کن            خیلی کن

تزگشاری هساتقات کتاتخَاًی تا چِ  21

پیطزفت تحصیلی هیشاى تز 

 آهَساى هؤثز است ؟ داًص

       سیاد             کن            خیلی کن
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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