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در این پرسشنامه  ،سوال هایی دربارة شما .جود دارد .بعضی از سوال ها از شما اطالعاتی می خواهند  .برخی از آن ها مربوط
به عقیده شما در مورد یک موضوع است.
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همة سوال ها چند جوابی هستند .برای هر سوال جواب خود را انتخاب و دایره ای را که کنار یا زیر پاسخ مورد نظر شماست ،
پر کنید .مثال های شماره ی  ، 2 ، 1و  3نمونه ای از این سوال ها را نشان می دهد.
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دربارة شما

1

شما دختر هستيد يا پسر؟

فقط يك دايره را پُركنيد.
دختر
پسر

2

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

1372

			
خرداد

1374

ارديبهشت		

			
تير

			
مرداد
			
شهريور

			
مهر
			
آبان

			
آذر
		
دي
		
بهمن
اسفند

3

ب) سال
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1373

1375

1376
1377

1378
1379
1380

غیر از موارد باال

3

چهقدر در خانه فارسي صحبت ميكنيد؟
هميشه

فقط يك دايره را پُركنيد.

تقريب ًا هميشه
بعضی اوقات
هيچوقت

4

در خانه ش��ما تقريب ًا چند جلد كتاب وجود دارد؟ (روزنامه ها ،مجله ها ،كتاب هاي درسي
خودتان را حساب نكنيد).
هيچ يا خيلي كم
( 0تا  10كتاب)

فقط يك دايره را پُركنيد.

آن قدر كه طبقه اي از يك قفسه كتاب را پُركند
( 11تا  25كتاب)
آن قدر كه يك قفسه كتاب را پُر كند
( 26تا  100كتاب)
آن قدر كه دو قفسه كتاب را پُر كند
( 101تا  200كتاب)
آن قدر كه سه قفسه كتاب يا بيشتر را پُر كند
(بيش از  200كتاب)
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4

5

شما كدام يك از وسايل زير را در خانه داريد؟

در هرسطريك دايره را پُركنيد.
بله

الف) رايانه (كامپيوتر)
ب ) ميز معمولی يا ميز تحرير براي استفاده شما
پ ) كتاب هايي كه مال خود شماست (كتابهاي
درسي خود را حساب نكنيد)
ت ) اتاقي كه مال خود شماست
ث ) اينترنت
ج ) موبايلی که مال خود شماست
چ ) دوربين فيلم برداري
ح ) تلويزيون
خ ) هرگونه دستگاه پخش صوتی تصويری
د ) اتومبيل
ذ ) پیانو

5
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خیر

6

الف .مادر (يا سرپرست زن) شما تا چه سطحی تحصيل کردهاند؟

به مدرسه نرفتهاند يا دورة ابتدايی را به طور
ناتمام گذراندهاند

فقط يك دايره را پُركنيد.

دورة راهنمايی
دورة دبيرستان
دورة پيشدانشگاهی يا دورههای کوتاه مدت
تخصصی مثل دورة کامپيوتر
کاردانی
کارشناسی (ليسانس)
باالتر از کارشناسی
نمیدانم

ب .پدر (يا سرپرست مرد) شما تا چه سطحی تحصيل کردهاند؟
به مدرسه نرفتهاند يا دورة ابتدايی را به طور
ناتمام گذراندهاند

فقط يك دايره را پُركنيد.

دورة راهنمايی
دورة دبيرستان
دورة پيشدانشگاهی يا دورههای کوتاه مدت
تخصصی مثل دورة کامپيوتر
کاردانی
کارشناسی (ليسانس)
باالتر از کارشناسی
نمیدانم
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6

7

تصميم داريد تا چه سطحی به تحصيل خود ادامه دهيد؟

فقط يك دايره را پُركنيد.
پايان دورة راهنمايی
پايان دورة دبيرستان و اخذ ديپلم
پايان دورة پيشدانشگاهی
پايان دورة کاردانی
پايان دورة کارشناسی يا ليسانس
باالتر از کارشناسی
نمیدانم

8

الف .آيا مادر (يا سرپرست زن) شما در ايران متولد شده است؟

فقط يك دايره را پُركنيد.
بله
خیر

ب .آيا پدر (يا سرپرست مرد) شما در ايران متولد شده است؟

فقط يك دايره را پُركنيد.
بله
خیر

7
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9

الف .آيا در ايران متولد شدهايد؟
بله

فقط يك دايره را پُركنيد.
(اگر جواب شما «بله» است ،به سؤال  10برويد)

خیر

ب .اگر در ايران متولد نشدهايد ،چند ساله بوديد که به ايران آمديد؟

بيش از  10سال

فقط يك دايره را پُركنيد.

 5تا  10سال
کمتر از  5سال
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10

هر چند وقت يكبار در هر يك از مكان هاي زير از رايانه (كامپيوتر) استفاده ميكنيد؟

در هر سطر يك دايره را پُركنيد.
هر روز يا
تقريب ًا هر روز

يك يا دوبار
در هفته

يك يا دوبار
در ماه

هيچ وقت يا
تقريب ًا هيچ وقت

الف) در خانه
ب ) در مدرسه
پ ) در جاهاي ديگر

11

هر چند وقت يكبار کارهای زير در خانه شما انجام میشود؟

در هر سطر يك دايره را پُركنيد.
هر روز يا
تقريب ًا هر روز

الف ) والدينم از من میپرسند که در مدرسه چه چيزی
ياد میگیرم
ب)

من دربارة تكليف مدرسه ام با والدينم صحبت
ميكنم

پ ) والدينم مطمئن میشوند که من برای انجام
تکاليف خانهام وقت کافی گذاشتهام
ت ) والدينم بررسی میکنند که آيا تکاليفم را انجام
دادهام

9
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يک يا دو بار
درهفته

يک يا دو
بار در ماه

هيچوقت يا
تقريب ًا هيچوقت

مدرسه شما

12

نظر شما دربارة مدرسه خودتان چيست؟ بگوييد كه با جمله هاي زير چه قدر موافق هستيد.

در هر سطريك دايره را پُركنيد.

خیلی
موافقم

كمي
موافقم

کمی
مخالفم

خيلي
مخالفم

الف) من بودن در مدرسه را دوست دارم
ب ) وقتي در مدرسه هستم ،احساس امنيت مي كنم
پ ) احساس میکنم که به اين مدرسه تعلق دارم

13

در طول اين سال ،هر چند وقت يکبار اتفاقات زير برای شما در مدرسه پيش آمده است؟

در هر سطريك دايره را پُركنيد.

حداقل
يکبار در
هفته

يک يا
دو بار
در ماه

چند بار
در سال

هيچوقت

الف) من را مسخره کردهاند يا با نام نامناسبی صدا زدهاند
شان
تهای
هایشان
فعالیت
ب ) دانش آموزان ديگر من را در بازیها و فعاليّ
شرکتنمیدهند
پ ) شخصي در مورد من در مدرسه دروغهايی پخش
کرده است
		
ت ) چيزي از وسايل من دزدیده شد
ث ) من توسط دانش آموزان ديگر آسيب ديدم يا از آنها
کتک خوردم (مانند هل دادن ،ضربه زدن ،لگد زدن)
ج ) دانش آموزان ديگر من را مجبور کردند کارهايی
که بر خالف ميلم بود را انجام دهم

11
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10

رياضي در مدرسه

14

چهقدر با جمله هاي زير در مورد يادگيري رياضي موافق هستيد؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

الف) من از يادگيري رياضي ّ
لذت مي برم
ب ) ای کاش مجبور نبودم رياضی بخوانم
پ ) رياضي خستهكننده است
ت ) من مطالب جالب زيادي در رياضي ياد مي گيرم
ث ) من رياضي را دوست دارم
ج ) نم��ره خوب گرفتن در درس رياضی برای من
مهم است

11
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15

چهقدر با جمله هاي زير در مورد درسهای رياضي موافق هستيد؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

الف) من میدانم مع ّلمم از من چه انتظاری دارد
ب ) م��ن به چيزهايی فک��ر میکنم که ب��ه درس ارتباط
ندارد
پ ) حرفهای مع ّلمم را راحت میفهمم
ت ) من به مطالبی که مع ّلمم میگويد ،عالقه دارم
ث ) مع ّلمم تکالي��ف جالبی برای انج��ام دادن به من
میدهد

13
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16

چهقدر با جمله هاي زير در مورد رياضي موافق هستيد؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

الف) من معموالً در درس رياضی نمره خوب میگيرم
ب ) رياض��ی ب��رای م��ن ،در مقايس��ه ب��ا خيلی از
همکالسیهايم سختتر است
پ ) رياضی از نقاط قوت من نيست
ت ) من مطالب رياضی را سريع ياد میگيرم
ث ) رياضی من را گيج و عصبی میکند
ج ) من مس��ئلههای سخت رياضی را خوب حل
م��یکن��م
چ ) ب��ه نظر معلمم من میتوان��م در درس رياضي با
موضوعات مشکل خوب کار کنم
ح ) مع ّلم��م به م��ن میگويد که رياض��ی من خوب
است
خ ) رياضی برای من از هر درس ديگری س��ختتر
است

13
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14

16

)ادامـــه(
چهقدر با جمله هاي زير در مورد رياضي موافق هستيد؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

د ) به نظر من رياض��ی در زندگی روزانه به من کمک
میکند
ذ ) من برای يادگي��ری درسهای ديگر به رياضی نياز
دارم
ر )

من بايد در رياضی قوی باش��م تا بتوانم به دانشگاه
مورد عالقهام راه يابم

ز ) من بايد در رياضی قوی باش��م تا بتوانم شغل مورد
عالقهام را به دست آورم
ژ )

15

من شغلی را دوست دارم که در آن با رياضی سروکار
داشته باشم
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14

علوم در مدرسه

17

چهقدر با جمله هاي زير در مورد یادگیری علوم موافق هستيد؟

در هر سطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

الف) من از يادگيري علوم ّ
لذت مي برم
ب ) ای کاش مجبور نبودم علوم بخوانم
پ )

در اوقات فراغتم مطالبی در زمینه علوم ميخوانم

ت ) علوم خستهكننده است
ث ) من مطالب جالب زيادي در علوم ياد مي گيرم
ج ) من علوم را دوست دارم
چ ) نم��ره خوب گرفتن در درس علوم برای من
مهم است

15
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18

چهقدر با جملههای زير در مورد درسهای علوم موافق هستيد؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

الف) من میدانم مع ّلمم از من چه انتظاری دارد
ب ) م��ن به چيزهايي فکر میکنم ک��ه به درس ارتباط
ندارد

پ ) حرفهای معلمم را راحت میفهمم
ت ) من به مطالبی که معلمم میگويد ،عالقه دارم
ث ) مع ّلم��م تکاليف جالبی ب��رای انج��ام دادن به من
میدهد

17
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19

چهقدر با جمله هاي زير در مورد علوم موافق هستيد؟

در هرسطر يك دايره را پُركنيد.

خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

الف) من معموالً در درس علوم نمره خوب میگیرم
ب ) علوم برای من ،در مقایسه با خيلی از همکالسیهايم
سختتر است
پ ) علوم از نقاط قوت من نيست
ت ) من مطالب علوم را سريع ياد میگيرم
ث ) علوم من را گیج و عصبی میکند
ج ) من مسئلههای سخت علوم را خوب حل می کنم
چ ) به نظ��ر معلمم م��ن میتوان��م در درس علوم با
موضوعات مشکل خوب کار کنم
ح ) مع ّلمم به من میگويد که علوم من خوب است
خ ) عل��وم برای م��ن از هر درس ديگری س��ختتر
است

17
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19

)ادامـــه(
چهقدر با جمله هاي زير در مورد علوم موافق هستيد؟

در هر سطر يك دايره را پُركنيد.
خيلی
موافقم

کمی
موافقم

کمی
مخالفم

خيلی
مخالفم

د ) به نظر من عل��وم در زندگی روزانه به من کمک
میکند
ذ )

من برای يادگي��ری درسهای ديگر به علوم نياز
دارم

ر )

من بايد در علوم قوی باش��م تا بتوانم به دانشگاه
مورد عالقهام راه يابم

ز ) من بايد در علوم قوی باش��م تا بتوانم شغل مورد
عالقهام را به دست آورم
ژ )

19

من ش��غلی را دوس��ت دارم ک��ه در آن با علوم
سروکار داشته باشم
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18

تکلیف شب

20

الف .معلم شما هر چند وقت یکبار به شما تکلیف شب ریاضی میدهد؟

هر روز

فقط يك دايره را پُركنيد.

 3یا  4بار در هفته
 1یا  2بار در هفته
کمتر از یک بار در هفته
هیچ وقت

ب .وقتی معلم شما تکلیف شب ریاضی به شما میدهد ،تقریب ًا چند دقیقه از وقت خود
را صرف انجام آن میکنید؟

معلم��م هیچ وق��ت تکلیف
شب ریاضی به من نمیدهد.

فقط يك دايره را پُركنيد.

 1تا  15دقیقه
 16تا 30دقیقه
 31تا  60دقیقه
 61تا 90دقیقه
بیش از  90دقیقه
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21

الف .معلم شما هر چند وقت یک بار به شما تکلیف شب علوم میدهد؟

هر روز

فقط يك دايره را پُركنيد.

 3یا  4بار در هفته
 1یا  2بار در هفته
کمتر از یک بار در هفته
هیچ وقت

ب .وقتی معلم شما تکلیف علوم به شما میدهد ،تقریب ًا چند دقیقه از وقت خود را صرف انجام آن
میکنید؟

معلم��م هیچ وق��ت تکلیف
شب علوم به من نمیدهد

فقط يك دايره را پُركنيد.

 1تا 15دقیقه
 16تا 30دقیقه
 31تا  60دقیقه
 61تا 90دقیقه
بیش از  90دقیقه
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متشكر يم !
از اينكه اين پرسشنامه را تكميل كرديد از شما تشكر مي كنيم!

ﺗﻴﻤــﺰ
2011

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ
ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ

© 2011 ، IEA

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ

