
 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیا  شیرایو قابل وورد کامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 دبیرستانی  آموزان  دانش تحصیلی پیشرفتپرسشنامه استاندارد 
 

 می باشد. سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوال بوده و هدف آن   60این پرسشنامه دارای  

 

منظور از پیشررفت  تحصریلی یا مد   پیشررفت در   ر   و یاد  یری  مج ومه  م اا   اسرت تحت  منوان  

 ان  ارائه می شود.آموزول سال  تحصیلی دانش طدرس  ه  در 

ر تحصرریلی  اشرراره دارد   ه بر اسرراس  آزمون  ها   اب  وپیشرررفت  تحصرریلی  بر موف یت  فر یران  در ام

 سنجش  باشد.
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   آیا ه یشه از چیزی در مدرسه خودتان ، می ترسید ؟  1

   آیا از مال ات  ردن با ه کالسی هایتان دوری می  نید ؟  2

   آیا آن چه را  ه خوانده اید، به زودی فراموش می  نید ؟  3

این صورت آیا فورا با آن ها او ات  فرض  نید ه کالسی هایتان ندان ته  ارغیر ما النه ای را انجا  بدهند. در   4

 تلخی می  نید ؟ 

  

   آیا  م رو ه تید ؟  5

   آیا از امتحان می ترسید ؟  6

   آیا به خاطر اشتباهتان ، نگران سرزنش معل انتان ه تید ؟  7

   و تی  ه موضومی را درک ن ی  نید ، آیا در سوال  ردن تردید دارید ؟  8

   هایی  ه در  الس تدریس می شود، برای ش ا مشک  است ؟آیا فه یدن درس  9

   آیا ن بت به دوستانی  ه معلم تان زیادی از آن ها  دردانی می  ند، ح ادت می ورزید ؟  10



   زمانی  ه تعدادی از معل ان ش ا با هم ه تند، آیا بدون هیچ ناراحتی پیش آن ها می روید ؟  11

   هایی  ه در  الس تدریس می شود، به درستی یادداشت بردارید؟ آیا می توانید از درس  12

   آیا ن بت به ه کالسی هایی  ه فکر می  نید بهتر از ش ا ه تند، غب ه می خورید ؟  13

   آیا  اهی او ات اح اس می  نید  ه  ویی در مدرسه دوستی ندارید ؟  14

   آیا مو ع تدریس، در  الستان خ یازه می  شید ؟  15

   آیا از جن  و جوش دانش آموزان دیگر مدرسه ، اذت می برید ؟  56

   می  نید ؟ آیا در بحث ها شر ت   57

   آیا در برخورد با دانش آموزان  الس های باالتر ، اح اس ناخوشایندی دارید ؟  58

و تی  ه ه کالسی هایتان  تاب و دفترچه یادداشت ش ارا به امانت بگیرند، آیا  تاب و دفترچه هایتان را با   59

 خوشحاای به آنها می دهید ؟ 

  

   مند ه تید ؟ آیا به  ارهای تخصصی مال ه  60

 

 

 

   :نمره گذاری پرسشنامه 

ن ره  ذاری شده   1تا   0می باشد  ه از   مبارت دو  زینه ای بلی و خیراین پرسشنامه بر اساس ن ره  ذاری 

 است. 
 خیر بلی گزینه

 1 0 امتیاز 

 
 

 :امهپرسشن  پایایی  و روایی

 یرد یعنی    ابلیت امت اد یا پایایی یک ابزار مبارت است از درجه ثبات آن در اندازه  یری هر آنچه اندازه می 

 دهد.  یری در شرایط یک ان تا چه اندازه نتایج یک انی به دست میاینکه ابزار اندازه

 

 
 


