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پرسشنامه دانشآموز

راهنماي تكميل پرسشنامه
در اين پرسشــنامه ،ســؤالهايي دربارة شما وجود دارد .برای هر سؤال ،باید پاسخی را که فکر میکنید بهترین گزینه
است ،انتخاب کنید.
بیایید به مدت چند دقیقه ،انواع مختلف سؤاالتی را که در این دفترچه به آنها پاسخ خواهیم داد ،تمرین کنیم.
مثال  1یکی از انواع سؤالهایی است که شما در این دفترچه با آن روبرو می شوید.

مثال 1

آيا شما به مدرسه میرويد؟

فقط يك دايره را پُركنيد.
بله
خیر

مثال  2یک نوع دیگر از پرسشهایی است که شما در این دفترچه با آن روبرو میشوید.

		

مثال 2

هر چند وقت یکبار این کارها را انجام میدهید؟

در هر سطر يك دايره را پُركنيد.
هر روز یا
تقریب ًا هر
روز

الف) من با دوستانم صحبت میکنم
ب ) من ورزش میکنم
پ ) من دوچرخه سواری میکنم
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یک یا دو
باردر هفته

یک یا دو
باردرماه

هیچوقت
یا تقریب ًا
هیچ وقت

مثال  3یک نوع دیگر از پرسش هایی است که شما با آن در این دفترچه روبرو میشوید.

مثال 3

نظر شما چيست؟ بگوييد كه با هر يك از جملههای زير چه قدر موافق هستيد.

درهرسطر يك دايره را پُركنيد.
خيلي
موافقم

كمي
مخالفم

كمي
موافقم

خيلي
مخالفم

الف) تماشاي فيلم سرگرمكننده است
ب ) من خوردن بستني را دوست دارم
پ ) من دوست ندارم صبح ها زود از خواب بيدار شوم
ت ) من از انجام کارهای خانه ّ
لذت مي برم
		
هر سؤال را با دقّت بخوانيد و جوابی که فکر میکنيد بهترين است را انتخاب كنيد.
دايره اي را كه كنار و يا زير پاسخ مورد نظر شماست ،پُر كنيد.
اگر تصميم گرفتيد پاسخ خود را عوض كنيد ،بر روي پاسخ قبلي خود يك عالمت
دايرهاي را پُر كنيد كه كنار و يا زير پاسخ جديدتان قرار دارد.

(ضربدر) بكشيد ،مثل اين:

و بعد

متوجه نشديد و يا در مورد شيوة پاسخگويي به سؤالها ترديد داشتيد ،ميتوانيد از مسئول جلسه كمك بگيريد.
اگر مطلبي را ّ
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درباره ی شما

م1

شما دختر هستيد يا پسر؟
دختر

فقط يك دايره را پُركنيد.

پسر

م2

در چه ماه و چه سالی به دنيا آمدهايد؟

دايره اي را كه در كنار ماه و سال ت ّولد شما قرار دارد ،پُر كنيد.
الف) ماه

			
فروردين

1380

			
خرداد

1382

ارديبهشت		

			
تير
			
مرداد
			
شهريور

			
مهر
		
آبان

			
آذر
		
دي
		
بهمن
اسفند
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ب) سال
1381

1383
1384
1385

1386
غیر از موارد باال

م3

چ هقدر در خانه فارسي صحبت کنید؟
من هميشه در خانه فارسی صحبت میکنم

فقط يك دايره را پُركنيد.

منتقریب ًاهميشهدرخانهفارسیصحبتمیکنم
من در خانه گاهی به فارسی و گاهی به زبان
دیگر صحبت میکنم
من هیچوقت در خانه فارسی صحبت نمیکنم
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م4

در خانه شما تقريب ًا چند جلد كتاب وجود دارد؟ (مجله ها ،روزنامهها،یا كتابهاي درسي خودتان
را حساب نكنيد).

هيچ يا خيلي كم
( 0تا  10كتاب)

این شکل  10کتاب را نشان میدهد

آن قدر كه طبقه اي از يك قفسه كتاب را پُركند
( 11تا  25كتاب)

این شکل  25کتاب را نشان میدهد

آن قدر كه يك قفسه كتاب را پُر كند
( 26تا  100كتاب)

این شکل  100کتاب را نشان میدهد

آن قدر كه دو قفسه كتاب را پُر كند
( 101تا  200كتاب)

این شکل  200کتاب را نشان میدهد

آن قدر كه سه قفسه كتاب يا بيشتر را پُر كند
(بيش از  200كتاب)

5

فقط يك دايره را پُركنيد.

پرسشنامه دانشآموز

این شکل بیش از  200کتاب را نشان میدهد

م5

شما كدام يك از وسايل زير را در خانه داريد؟

در هرسطريك دايره را پُركنيد.
بله

خیر

الف) رايانه (كامپيوتر) یا تَبلت
ب ) ميز معمولی يا ميز تحرير براي استفاده شما
پ ) اتاقي كه مال خود شماست
ت ) اينترنت

ث ) تلويزيون ال ای دی
ج ) اتومبيل خارجی
چ ) مبل

ح ) ماشین ظرف شویی
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م6

هر چند وقت یک بار از مدرسه غیبت میکنید؟
یک بار در هفته

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

یک بار در هر دو هفته
یک بار در ماه
هیچ وقت یا تقریب ًا هیچوقت

م7

هر چند وقت یک بار وقتی به مدرسه میرسید ،چنین احساسی را دارید؟

در هرسطريك دايره را پُركنيد.

هر روز

الف) احساس خستگی میکنم
ب ) احساس گرسنگی میکنم
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تقریب ًا
هر روز

بعضی
اوقات

هیچ وقت

م8

هر چند وقت یک بار در روزهایی که به مدرسه می روید ،صبحانه میخورید؟
هر روز

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

بیشتر روزها
بعضی اوقات
هیچوقت یا تقریب ًا هیچ وقت

م9

هر چند وقت یک بار در هر یک از مکان های زیر از رایانه ( کامپیوتر) یا تبلت برای انجام تکالیف
مدرسه ( شامل فعالیت های کالسی ،تکلیف خانه ،مطالعه خارج از مدرسه) استفاده میکنید؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
هر روز یا
تقریب ًا هر روز

یک یا دو بار
درهفته

یکیا
دو بار در ماه

هیچ وقت
یا تقریب ًا
هیچ وقت

الف) در خانه
ب ) در مدرسه
پ ) در جاهای دیگر
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م10

در روزهایی که مدرســه میروید ،چهقدر از رایانه یا تبلت برای انجام فعالیتهای مربوط به
مدرسه که در زیر مشخص شده استفاده میکنید؟

در هر سطريك دايره را پُركنيد.

هیچ وقت

 30دقیقه
یا کمتر

بیش از 30
دقیقه

الف) پیدا کردن و خواندن اطالعات
ب ) آماده کردن گزارشها و ارائهها

م۱۱

در هر روز چهقدر از رایانه یا تبلت برای انجام هر یک فعالیت های زیر استفاده میکنید؟

در هر سطريك دايره را پُركنيد.

هیچ وقت

الف) بازی کردن
ب ) تماشای فیلم
پ ) صحبت کردن
ت ) جستجو در اینترنت
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کمتر از
 30دقیقه

از  30دقیقه تا
یکساعت

از  1تا 2
ساعت

 2ساعت
یا بیشتر

مدرسه شما

م۱۲

نظر شما دربارهی مدرسه تان چيست؟ بگویید که با جمله های زیر چه قدر موافق هستید.

در هر سطريك دايره را پُركنيد.

خیلی
موافقم

كمي
موافقم

کمی
مخالفم

خيلي
مخالفم

الف) من دوست دارم در مدرسه باشم
ب ) وقتی در مدرسه هستم ،احساس امنیت میکنم
پ ) احساس میکنم به این مدرسه تعلق دارم
ت ) معلمان مدرسه با عدالت با من رفتار میکنند
ث ) من از رفتن به این مدرسه احساس غرور میکنم
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م۱۳

در طول امسال ،هر چند وقت يکبار دانشآموزان مدرسه شما کارهای زیر را با شما انجام داده اند
(از طریق اینترنت یا پیامک)؟

در هر سطريك دايره را پُركنيد.

حداقل
يکبار در
هفته

الف) من را مسخره کرده يا با نام نامناسبی صدا زدهاند
ب ) من را در بازیها و فعاليّتهایشان شرکت نداده اند

پ ) در مورد من در مدرسه دروغهايی پخش کرده اند
ت ) چيزي از وسايل من را دزدیده اند
ث ) من را اذیت کرده یا کتک زده اند
(مانند هل دادن ،ضربه زدن ،لگد زدن)
ج ) من را مجبور کرده اند کارهايی که برخالف ميلم
بود را انجام دهم
چ ) اطالعاتی از من که باعث شرمساری من بود را با
دیگران به اشتراک گذاشته اند
ح ) من را تهدید کرده اند
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يک يا
دو بار
در ماه

چند بار
در سال

هيچوقت

درسهایی درباره خواندن

خ1

دربارهی هرچه در مدرسه میخوانید فکر کنید .چه قدر با هر یک از جمله های زیر دربارهی
جلسات ِ
درس خواندن موافق هستید؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

الف) من مطالبی را که در مدرسه میخوانم دوست دارم
ب ) معلمم مطالب جالبی برای خواندن به من میدهد
پ ) من می دانم معلمم چه انتظاری از من دارد
ت ) حرف های معلمم را راحت می فهمم

ث ) من به مطالبی که معلمم میگوید ،عالقه دارم
ج ) معلمم من را تشــویق میکند تا نظرم را درباره آن چه
خوانده ام ،بگویم
چ ) معلمم به من امکان میدهد تا آن چه را یاد گرفته ام،
نشان دهم
ح ) معلمم کارهای مختلفی انجام می دهد تا ما یاد بگیرم
خ ) وقتی من اشــتباه میکنم ،معلمم به من میگوید تا
چگونه بهتر عمل کنم
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خواندن در مدرسه

خ2

در مدرسه ی شما هر چند وقت یک بار کارهای زیر انجام می شود؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
هر روز یا
تقریب ًا هر روز

الف) من به تنهایی و بی صدا مطلبی را میخوانم
ب ) من مطالبــی را که خودم انتخاب کرده ام
می خوانم
پ ) معلم مــن از ما می خواهــد تا در کالس
درباره آنچه مطالعه کرده ایم ،صحبت کنیم
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یک یا دو بار
درهفته

یکیا
دو بار در ماه

هیچ وقت
یا تقریب ًا
هیچ وقت

استفاده از کتابخانه

خ3

هر چند وقت یک بار کتابی (شامل کتاب های الکترونیکی ) را از کتابخانهی مدرسه یا محله تان به امانت میگیرید؟
حداقل یک بار در هفته

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

یک یا دوبار در ماه
چند بار در سال
هیچ وقت یا تقریب ًا هیچ وقت
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خواندن خارج از مدرسه

خ4

در یک روز معمولی چه زمانی را صرف خواندن در مکانی غیر از مدرسه میکنید؟

کمتر از  30دقیقه

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

 30دقیقه تا  1ساعت
از  1تا  2ساعت
 2ساعت یا بیشتر

خ5

هر چند وقت یکبار کارهای زیر را در مکانی غیر از مدرسه انجام میدهید؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
هر روز یا
تقریب ًا هر روز

الف) من برای تفریح و سرگرمی میخوانم
ب ) مــن میخوانم تا درباره چیزهایی که میخواهم یاد
بگیرم ،مطالبیپیداکنم
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یک یا دو بار
درهفته

یکیا
دو بار در ماه

هیچ وقت
یا تقریب ًا
هیچ وقت

نظر شما دربارة خواندن

خ6

نظر شما دربارة « خواندن » چیست؟ بگویید که با هر یک از جمله های زیر چه قدر موافق هستید.

در هر سطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

الف) من دوســت دارم درباره آن چه میخوانم با
دیگران صحبت کنم
ب ) اگر کسی کتابی را به من هدیه بدهد ،خوشحال
میشوم
پ ) من فکر می کنم خواندن خسته کننده است
ت ) من دوســت دارم زمان بیشتری برای خواندن
داشته باشم
ث ) من از خواندن ّ
لذت می برم
ج ) من با خواندن ،مطالب زیادی یاد میگیرم
چ ) دوست دارم مطالبی را بخوانم که من را به فکر
می اندازد
ح ) از این که یک کتــاب به من کمک میکند تا
دنیاهای دیگری را تصور کنم ،خوشم میآید
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خ7

شما چه قدر خوب میتوانید بخوانید؟ بگویید که با هر یک از جمله های زیر چه قدر موافق هستید.

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

الف) من معموالً در خواندن موفق هستم

ب ) خواندن برای من آسان است
پ ) خواندن داستان هایی که کلمات سخت دارند ،برایم
مشکلاست
ت ) خوانــدن بــرای من ســخت تــر از خیلی از
همکالسیهایم است
ث ) خوانــدن برای من از درسهای دیگر ســخت تر
است
ج ) خواندن من اص ً
ال خوب نیست
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کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

متشكر يم !
از اينكه اين پرسشنامه را تكميل كرديد از شما تشكر میكنيم!
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