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پرسشنامه روشهای رایج تشویق دانش آموزان در مدارس
بسوِ تعبلی
داًص آهَص عضیض  :بب سالم ٍ عشض تطکش
بب تَجِ بِ ًقص هَثش تطَیق دس پیطشفت دسسی ٍ سضذ سفتبس هطلَة دس داًص آهَصاى ٍ بِ هٌظَس آگبّی
اص ًظشات ضوب ًسبت بِ سٍضْبی ًسبت سایج تطَیق دس هذاسس خَاّطوٌذ است بِ سَاالت ایي پشسطٌبهِ
صبدقبًِ پبسخ دّیذ تب بب استفبدُ اص ًظشات ضوب گبهی هَثش دس پیطبشد اهَس آهَصضی ٍ تشبیتی داًص آهَصاى
بشداضتِ ضَد .
پبیِ  :اٍل

دٍم

هعذل تشم قبل......................... :

سَم

تبذیل دسسی کِ آ ى سا دٍست داسی ً .............وشُ تشم گزضتِ آى دسس ..................
ضغل پذس ......................... :تحصیالت پذس  ............... :ضغل هبدس  .............. :تحصیالت هبدس..:
لطفآ ًظشات خَد سا دس هَسد سَاالت دادُ ضذُ بب عالهت ( )xهطخص ًوبئیذ.
 -1تبچِ اًذاصُ دسهذسسِ ضوب داًص آهَصاى سا تطَیق هی ًوبیٌذ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

ج ) هتَسػ

ُ ) ّیچ

د) کن

 -2تباچِ اًذاصُ دسهذسسِ ضوب داًص آهَصاى سا بِ لحبظ پیطشفت دسسی تطَیق هی ًوبیٌذ ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

ج ) هتَسػ

د) کن

ُ ) ّیچ

 -3بِ چِ هیضاى دس هذسسِ ضوب داًص آ هَصاى سا بِ لحبظ پشخَسداسی اص سفبسخَة هَسد تطَیق قشاسهی دٌّذ؟
الف) خیلی صیبد
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ة ) صیبد

ج) هتَسػ

د)کن

ُ ) ّیج
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-4بِ ًظشضوب کذاهیک اص هعلهیي ٍ کبسکٌبى هذسسِ داًص آهَصاى سا بیطتشتطَیق هی ًوبیٌذ؟
اص ضوب سُ 1تب . 5ضوبسُ یک بیطتشیي ٍضوبسُ پٌج کوتشیي
الف) هعلن اد بیبت

ة) هعلن تبسیخ جغشافیب ٍاجتوبعی

ج) هعلن سیبظی

د) هعلن حشفِ ٍ في

ُ) هعلن علَم ٍ صببى

ص) هعلن دیٌی ٍقشآى

ح) هعلن عشبی

غ) هعلن ٌّش

ی) هعلم پشٍسضی

ک) هذیش هذسسِ

ل) هعبٍى هذسسِ

م) هعبم ٍسصش

ى) ّیچکذام

-5دس هذسسِ ضوب بیطتشیي تطَیقی کِ صَست هی گیشد دس استببغ کذاهیک اص هَاسد ریل است ؟
اصضوبسُ  1تب . 5ضوبسُ یک بیطتشیي ٍ ضوبسُ پٌج کوتشیي
ة) سفتبسخَة داًص آهَصاى

ا لف) پیطتشفت دسسی
د) پیشٍصی دسهسببقبت ٍسصضی

ج) پیشٍصی داًص آهَصاى دسهسببقبت علوی

ُ)پیشٍصی دسهسببقبت فشٌّگی ٍ تشبیتی

ٍ)سعب یت ًظب فت ضخصی ٍآهَصضگبُ

ص) اًجبم فشایط هزّبی

-6بِ ًظش ضوب کذاهیک اص هعلویي ٍ کبسکٌبى هذسسِ دستطَیق داًص آهَصاى کوتشیي تبعیط سا قبیل هیطًَذ؟
اصضوبسُ 1تب . 5ضوبسُ یک بیطتشیي ضوبسُ پٌج کوتشیي.
الف) هعلن ادبیبت

ة) هعلن تبسیخ جغشافیب ٍ اجتوبعی

د) هعلن حشفِ ٍ في

ُ) هعلن علَم ٍ صببى

ح) هعلن عشبی

غ) هعلن ٌّش

ک) هذیش هذسسِ

ل) هعبٍى هذسسِ
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ج) هعلن سیبظی
ص) هعلن دیٌی ٍقشآى
ی) هعلم پشٍسضی
م) هعلم ٍسصش

ى) ّیچکذام
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 -7اص ًحَُ تطَیق ًوَدى کذاهیک اص هعلویي ٍ کبسکٌب ى هذسسِ دستطَ یق ًوَدى داًص آهَصاى کوتشیي تبعیط سا
قبیل هیطًَذ؟ اصضوبسُ 1تب . 5ضوبسُ یک بیطتشیي ٍ ضوبسُ پٌج کوتشیي.
الف) هعلن ادبیبت

ة) هعلن تبسیخ جغشافیب ٍ اجتوبعی

د) هعلن حشفِ ٍ في

ُ) هعلن علَم ٍ صببى

ح) هعلن عشبی

غ) هعلن ٌّش

ک) هذیش هذسسِ

ل) هعبٍى هذسسِ

ج) هعلن سیبظی
ص) هعلن دیٌی ٍقشآى
ی) هعلم پشٍسضی
م) هعلم ٍسصش

ى) ّیچکذام

-8هعلهیي ضوب تب چِ اًذاصُ اص تطَیق ًوَدى جْت پیطشفت دسسی داًص آهَصاى استفبدُ هی ًوبیٌذ ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

ج ) هتَسػ

د) کن

ُ ) ّیچ

-9هعبٍى هذسسِ تب چِ اًذاصُ جْت اصالح سفتبس داًص آهَصاى اص تطَیق استفبدُ هی ًوب یٌذ ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

ج ) هتَسػ

د) کن

ُ ) ّیچ

 -10هعبٍى هذسسِ تب چِ اًذاصُ جْت پیطشفت دسسی داًص آهَصاى سا تطَیق هی کٌذ ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

ج ) هتَسػ

د) کن

ُ ) ّیچ

-11هعلویي جْت تطَیق داًص آهَصاى تب چِ اًذاصُ اص تطَیق کالهی استفبدُ هی کٌٌذ ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

ج ) هتَسػ

د) کن

ُ ) ّیچ

 -12هذیش هذسسِ تب چِ هیضاى دس تطَیق داًص آهَصاى اص تطَیق کالهی استفبدُ هی کٌٌذ ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

ج ) هتَسػ

د) کن

ُ ) ّیچ

-13هعبٍى هذسسِ تب چِ هیضاى دس تطَیق داًص آهَصاى اص تطَیق کالهی استفبدُ هی کٌٌذ ؟
الف ) خیلی صیبد
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ة) صیبد

ج ) هتَسػ

د) کن

ُ ) ّیچ
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-14هشبی پشٍسضی تب چِ هیضاى دس تطَیق داًص آهَصاى اص کالهی استفبدُ هی کٌٌذ ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

ج ) هتَسػ

ُ ) ّیچ

د) کن

-15آیب دس هذسسِ ضوب جْت تطَیق داًص آهَصاى بِ آًْب جبیضُ دادُ هیطَد ؟
الف ) خیلی صیبد

ة) صیبد

د) کن

ج ) هتَسػ

ُ ) ّیچ

-16بِ ًظش ضوب کذام یک اصهَاسد صیش جْت تطَیق ًوَدى داًص آهَصاى اثش بیطتشی داسد؟
ة) تطَیق داًص آهَصاى دسخلَت

الف )تطَیق داًص آهَصاى دسکالس

د) تطَیق داًص آهَصاى دسجوع هذیشٍ هعبًٍیي

ج) تطَیق داًص آهَصاى دس هشاسن صبحگب ّی
ُ) تطَیق داًص آهَصاى دس هشاسن اًجوي اٍلیب ٍ هشبیبى

-17هعلویي ضوب دس حبل حبظش جْت تطَیق داًص آهَصاى بیطتش اصکذاهیک اص سٍضْبی صیش استفبدُ هی کٌٌذ ؟
اص ضوبسُ  1تب  .5ضوبسُ یک بیطتشیي ٍ ضوبسُ پٌج کوتشیي .
الف ) دادى جبیضُ

ة) تطَیق کالهی

د) ضشکت دادى دس اٍسدّبی علوی ٍ تفشیحی

ج)تطَیق دس حعَس جوع داًص آهَصاى ٍ اٍلیب ٍهشبیبى
ُ)دادى لَح تقذیش بِ داًص آهَصاى

ٍ)هسئَلیت بِ داًص آهَصاى
-18بِ ًظشضوب کذاهیک اص هعلویي داًص آهَصاى سا اص ًظش دسسی هَسد تطَیق قشاس هی دٌّذ ؟
اص ضوبسُ 1تب  . 5ضوبسُ یک بیطتشیي ٍضوبسُ پٌج کوتشیي .
الف ) هعلن سیبظی

ة)هعلن ادبیبت

ُ) هعلن دیٌی ٍقشآى

ٍ) هعلن ٌّش
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ج ) هعلن علَم

د)هعلن ٍسصش

ص)هعلن تبسیخ ٍ جغشافیب ٍ اجتوبعی
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ح)هعلن صببى

غ) هعلن عشبی

ی)هعلن پشٍسضی

ک)هعلن حشفِ ٍفي

داهیک اص هعلویي ضوب داًص آهَصاى سا اص ًظش اخالقی بیطتش هَسد تطَیق قشاس هی دٌّذ ؟
19ک
اص ضوبسُ 1تب  . 5ضوبسُ یک بیطتشیي ٍضوبسُ پٌج کوتشیي .
الف ) هعلن سیبظی

ة)هعلن ادبیبت

ُ) هعلن دیٌی ٍقشآى

ٍ) هعلن ٌّش

ح)هعلن صببى

غ) هعلن عشبی

ج ) هعلن علَم

د)هعلن ٍسصش

ص)هعلن تبسیخ ٍ جغشافیب ٍ اجتوبعی
ی)هعلن پشٍسضی

ک)هعلن حشفِ ٍفي

 20بِ ًظشضوب هعلویي جْت تطَیق داًص آهَصاى کذاهیک اصسٍش ّبی صیش سا بیطتشسعبیت هی کٌٌذ؟
الف ) تطَیق بالفبصلِ اًجبم هی دٌّذ

ة)ٍعذُ تطَیق هی دٌّذ ٍلی عول ًوی کٌٌذ

ج) ٍعذُ تطَیق هیذٌّذ ٍ عول هی کٌٌذ

د) تطَیق ًوی کٌٌذ

 -21چٌبًچِ ضوب ضبیستِ ببضیذ عالقوٌذیذ تَسػ کذاهیک اص افشاد صیش هَسد تطَیق ٍاقع ضَیذ ؟
الف ) هعلن هشبَغ
د) هشبی پشٍسضی
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ة) هذیش هذسسِ

ج) هعبٍى مدسسِ

ُ) هسئَ لیي آهَصش ٍ پشٍسش

کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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