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 مدیران آموزشی

 «تِ ًام خذا»

 پرسطٌاهِ تاثیر اخالق در داًطجَیاى

 آى از ّذف ٍ تاضذ، هی درسی تحقیق یک جْت است گرفتِ قرار ضوا اختیار در کِ ای پرسطٌاهِ گراهی داًطجَیاى

 خاًَادگی ًام ٍ ًام رکر ٍ تَدُ هحرهاًِ پرسطٌاهِ ایي اطالعات کلیِ تاضذ، هی داًطجَیاى در اخالق تاثیر تررسی

. تاضذ هی اختیاری

. کٌین هی تطکر ٍ قذرداًی صویواًِ دّیذ هی پاسخ پرسطْا تِ تاهل ٍ دقت تا کِ ضوا از

 

   تکلیف سي از قثل تکلیف سي از  سي تکلیف از تعذ   آضٌاضذیذ؟ اخالقی تاهسائل چِ سٌی از- 1

 دٍستاى  خاًَادُ تحصیل هحل است؟ تَدُ چِ اخالفی هسائی در ضوا هطَق-2

  چیست؟ اخالقی تاهسائل آضٌایی از ضوا ّذف- 3

 رفع تکلیف است داضتِ ضوا زًذگی در اخالق کِ تاثیری خذاٍ اهر اطاعت  خاًَادُ اصرار

 خیر حذٍدی تا تلِ است؟ داضتِ ضوا جسوی سالهت در تاثیری اخالقی تاهسائل آضٌایی آیا- 4

 خیر حذٍدی تا  تلِ است؟ ضذُ ضوا رٍاًی ٍ رٍحی آراهص تاعث اخالقی تاهسائل آضٌایی آیا- 5

  خیر  تاحذٍدیتلِ است؟ ضذُ ترٍزیتاى ٍ رزق افسایص ٍ هادی ترکات تاعث اخالقی آضٌایی تاهسائلی آیا- 6

 خیر حذٍدی تا تلِ ضَد؟ هی زًذگی تِ اهیذ افساش تاعث اخالقی تاهسائل آضٌایی ضوا ًظر تِ- 7

  خیر حذٍدی تا  تلِ است؟ داضتِ ضوا رفتار ٍ اخالق تر تاثیری اخالقی آضٌایی تاهسائل آیا- 8

ضَد؟   هی ضوا زًذگی اهَر در اًضثاط ٍ ًظن ًَعی ایجاد تاعث اخالقی تاهسائل آضٌایی آیا- 9

  خیر حذٍدی تا  تلِ

 خیر حذٍدی تا تلِ ضَد؟ هی عثادت تِ ضَقٍ  الْی درگاُ تِ تقرب تاعث اخالقی تاهسائل آضٌایی آیا- 10

 خیرحذٍدی تا تلِ ضَد؟ هی گٌاّاى اًجام از دٍری تاعث اخالقی تاهسائل آضٌایی آیا- 11

 خیر حذٍدی تا تلِ است؟ داضتِ ٍجَد ای راتطِ داًطگاُ در ضوا قثَلی ٍ رفتاراخالقی- 12

: هٌثع

تررسی کسة فضائل اخالقی تر داًطجَیاى داًطگاُ اهام رضا ٍ ًقص آى تر تْذاضت رٍاًی ٍ . فیرٍزُ فخر ّاضویاى

 عولکرد رفتاری آًاى
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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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