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 پرسشنامه مربوط به نمازخانه مدارس

 2ٍدختز 1پسز :جٌسیت -2

کذگشاری 4-3-2-1ثِ تزتیت :پبیِ تحصیلی-3

 3-2-1ثِ تزتیت:رضتِ تحصیلی-4

ًوزُ گشاری هی ضَد 1 خیلی کن2 کن3 هتَسظ4 سیبد5خیلی سیبد        ثِ تزتیت 25تب1اس:سَاالت -5

  5 پیص داًطگبّی 5 سَم5 دٍم5اٍل: ـ پبیِ تحصیلی2 5 پسز 5 ـ جٌسیت دختز 1

  5 ریبضی فیشیک5 علَم تجزثی5علَم اًسبًی :  ـ رضتِ تحصیلی3

خیلی  کن هتَسظ سیبد خیلی سیبد سَاالت  ردیف

 کن

هسبحت، )ٍضعیت فضبی ًوبسخبًِ آهَسضگبُ اس ًظز  1

تب  (ًظبفت، فزش، ًصت ادعیِ، درجِ دهب ٍ سبیز اهکبًبت

 چِ حذ در جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز هیذاًیذ؟ 

     

ثب تَجِ ثِ اهکبًبت سزٍیسْبی ثْذاضتی آهَسضگبُ اس ًظز  2

تب چِ حذ  (...ًظبفت آة گزم، فبصلِ تب ًوبس خبًِ ٍ)

ٍضعیت آى را در جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هٌبست هی 

 داًیذ؟ 

     

هیشاى رضبیت هٌذی خَد را اس ثزًبهِ ریشی هسئَلیي  3

آهَسضگبُ در خصَظ اقبهِ ی ًوبس جوبعت چگًَِ 

 ارسیبثی هی کٌیذ؟ 

     

آضٌبیی ثب فَایذ ٍ آثبر ضزکت در ًوبس جوبعت تب چِ  4

 هیشاى در جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز است؟ 

     

هذیز،  )ًحَُ ی ثزخَرد هسئَلیي آهَسضگبُ اعن اس  5

را چِ حذ در عالقِ هٌذی  (... هعبٍى، هزثی پزٍرضی ٍ 
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 ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز هی داًیذ؟ 

آیب حضَر دثیزاى در ًوبس جوبعت آهَسضگبُ تبثیزی در  6

 جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت دارد؟ 

     

ثزگشاری جلسبت سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخ در هَرد  7

 ًوبس چقذر در جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز است؟ 

     

آیب ٍجَد راّْبی تطَیق اس جولِ اردٍی فعبلیي اقبهِ ی  8

تب چِ حذ هی تَاًذ در ... ًوبس، دادى جبیشُ ٍ لَح تقذیز ٍ 

عالقِ هٌذی ضوب جْت ضزکت در ًوبس جوبعت هَثز 

 . ثبضذ

     

آیب ثکبرگیزی ضوبثعٌَاى سزگزٍُ در جذة سبیز داًص  9

 آهَساى ثِ ًوبس جوبعت هَثز است؟ 

     

آضٌبیی ٍ داًستي احکبم ٍ هسبئل عولی ًوبس تب چِ حذ در  10

 جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز است 

     

آیب ٍجَد اججبر اس سَی هذیز ٍ هزثی هذرسِ ٍ کبّص  11

 ًوزُ اًضجبط در جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز است؟ 

     

اقبهِ ی ًوبس جوبعت در اٍل ٍقت تب چِ اًذاسُ در جذة  12

 ضوب ثِ ًوبس تبثیز دارد؟ 

     

آیب سٌگیي ثَدى ثزًبهِ ی درسی در هیشاى جذة ضوب ثِ   13

 ًوبس جوبعت هذرسِ هَثز است؟ 

     

هیشاى پبیجٌذی پذر ضوب ثِ ًوبس تب چِ حذ در جذة ضوب ثِ  14

 ًوبس جوبعت هذرسِ هَثز است؟ 

     

هیشاى پبیجٌذی هبدر ضوب ثِ ًوبس تب چِ حذ در جذة ضوب ثِ   15

 ًوبس جوبعت هذرسِ هَثز است؟

     

ثزخَرد ٍ رفتبر اهبم جوبعت آهَسضگبُ تب چِ اًذاسُ در  16

 . رغجت ضوب ثِ ضزکت در ًوبس جوبعت تبثیز دارد

     

     آیب ٍجَد ثزًبهِ ّبی هتٌَع فزٌّگی ثب هَضَع ًوبس اس  17
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جولِ اجزای ًوبیطٌبهِ هطبعزُ، سزٍد، ثزپبیی ًوبیطگبُ در 

 جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز است؟ 

آیب تَصیِ ٍ تذکز هسئَلیي آهَسضگبُ در هزاسن آغبسیي  18

ٍ سبیز ثزًبهِ ّبی هذرسِ در اهز ثِ اقبهِ ًوبس در ضوب اثزی 

 دارد؟ 

     

ضٌیذى خبعزات ٍ سزگذضت ًوبسگشاراى ٍاقعی تب چِ حذ  19

هی تَاًذ در گزایص ضوب ثِ ضزکت در ًوبس جوبعت هَثز 

 ثبضذ؟

     

آیب کَتبُ ثَدى سخٌزاًی اهبم جوبعت در ثیي دٍ ًوبس در  20

 هیشاى جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز است؟ 

     

تب چِ اًذاسُ جَاًی ٍ ًطبط ٍ سالهت ظبّزی اهبم  21

جوبعت در جذة داًص آهَساى ثِ ًوبس جوبعت هَثز 

 است؟ 

     

هحتَای کتت دیي ٍ سًذگی تب چِ اًذاسُ در جذة ضوب ثِ  22

 ًوبس جوبعت هَثز ثَدُ است؟ 

     

تب چِ هیشاى تَصیِ ٍ تبکیذ پذر ٍ هبدرتبى ثِ اقبهِ ی ًوبس  23

 را در جذة خَد ثِ ًوبس هَثز هی داًیذ؟ 

     

توبیالت ٍ عالقِ ی ثبعٌی خَد را ثِ اقبهِ ی آهبر تب چِ  24

 حذ در جذة ضوب ثِ ًوبس جوبعت هَثز است؟

     

ّوسبالى ٍ ّوکالسی ّبی ضوب تب حذ در جذة ضوب ثِ  25

 ًوبس جوبعت هَثز ثَدُ اًذ؟ 

     

 

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 

 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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