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  دانش آموزان دوره ابتدایی–پرسشنامه پیوند با مدرسه 

. ٍقتی ًبراحتن یب هطکلی دارم ، هعلون ثِ حزفْبین گَش هی کٌذ. 1

. هعلن هي را درک هی کٌذ. 2

. عضَ تین ٍرسضی هذرسِ ّستن. 3

. هذرسِ هي جبی خَثی است. 4

. اًجبم درست کبرّب در هذرسِ ثزاین هْن است. 5

. ّوکالسی ّبین ثِ هي احتزام هی گذارًذ. 6

. هعلن هي ثب دادى اعالعبت ثِ حل هطکالتن کوک هی کٌذ. 7

. هعلن هَاظت هي است. 8

. هي در هذرسِ احسبس اهٌیت هی کٌن. 9

. ثزاین خیلی اّویت دارد کِ چِ ًوزُ ای ثگیزم.10

. ٍقتی سخت تالش هی کٌن یب کبرم را خَة اًجبم هی دّن ، هعلن تطَیقن هی کٌذ.11

. ثچِ ّبی هذرسِ هب ضبًس خَثی ثزای پیطزفت ٍ هَفقیت دارًذ.12

. هعلن هي ثب هي خَة است.13

. ّوکالسی ّبین اس هي ثزای ضزکت در فعبلیت ّبی کالسی دعَت هی کٌٌذ.14

. کالس اهسبلن را دٍست دارم.15

. سزکالس سیبد سَال هی پزسن.16

. ٍقتی تکلیفی دارم سخت کبر هی کٌن تب توبم ضَد.17

. در گزٍُ ّبی علوی، تحقیقی ٍ ٌّزی هذرسِ فعبلیت هی کٌن.18

 آسهَى تئَری ّبی هسبلِ اجتوبعی پیًَذ ثب هذرسِ در ثیي داًص آهَساى هقغع "هقیبس اس هقبلِ : سبیت رٍاى سٌجی 

 علی "هحوَد قبضی عجبعجبیی ، الِْ حجبسی ٍ علی رضبیی ضزیف ؛ استخزاج ضذُ است کِ تَسظ آقبی  . "اثتذایی

.  در اختیبر سبیت قزار دادُ ضذُ است "رضبیی ضزیف

. جْت کست اعالعبت ثیطتز ثب ًطبًی ّبی سیز ارتجبط ثزقزار فزهبییذ
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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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