
 بسمه تعالی

98-99  در سال تحصیلی دوره دوم  – 1فرزانگان امین  مدرسهنیازسنجی از دانش آموزان  جامع بانک اطالعاتی و  نمون برگ  

     مشخصات دانش آموز: -الف
   رشته:                          کالس:                    کد ملی :                                               ی:                     نام و نام خانوادگ  

 نام پدر:                                 شغل پدر:                                     نوع منزل مسکونی: )شخصی/ استیجاری(:

 تعداد اعضای خانواده:   -

 ی می کنند:افرادی که با شما در خانواده زندگو تحصیالت نام 

1-                                 2-                                3-                               4-                            5-                          6- 

 آیا دانش آموز با یکی از والدین زندگی می کند ؟ کدامیک ؟-

 خودتان دارید؟آیا اتاق مخصوص برای -

 سوابق:-ب
 ذکر نماییدرتبه در صورت کسب  شرکت کرده اید؟ زمان و محل آن را بنویسید. شنواره های علمی، هنری، پرورشی و پژوهشی آیا تاکنون در مسابقات یا ج-

 

 آیا در ورزش خاصی مهارت دارید؟ نام ورزش و سطح مهارت خود را بنویسید. -

 

 ذکر نمایید . مقامدر صورت کسب را بنویسید. آیا تاکنون در مسابقات ورزشی شرکت کرده اید؟ زمان و محل آن-

 

 آیا تاکنون در یکی از تشکل های دانش آموزی عضویت داشته اید؟ -

 

:عالقه مندی ها -ج  

فعالیت های مدرسه، مشارکت داشته باشد:دوست دارید در کدام یک از -  

برقراری نظم و انضباط                       -4برگزاری نماز جماعت             -3کتابخانه                       -2                       و صبحگاهها آغازینبرگزاری مراسم  -1

ورزشی-8                 امور آموزشی     -7                    بوفه مدرسه -6      بهداشت و سالمتی                               -5  

 دوست دارید در کدام یک از تشکل های زیر فعالیت نمایید: -

سایر با ذکر نام -5           فرزانگان/ پیشتازان -4هالل احمر             -3شورای دانش آموزی             -2بسیج دانش آموزی              -1  -  

 
مشارکت نمایید؟ گروه های علمی زیرکدام یک از فعالیت های دوست دارید در   

سایر با ذکر نام -7آزمایشگاه          -6پزشکی و زیست شناسی          -5       نجوم  -4علوم               -3ریاضی          -2ادبیات و شعر        -1  

 های پژوهشی فعالیت داشته باشید  دوست دارید در کدام زمینه

 سایر با ذکر نام  -5دانش مغز        -4ابن سینا        -3       ژوهشی پ –مقاله علمی  -2خوارزمی                -1

 مایل نام المپیاد را ذکر نمائید می باشید ؟ در صورت ته المپیاد در زمینعالقمند به فعالیت آیا 

 

نیازها: -د  
کالس های فوق برنامه شرکت نمایید:دوست دارید در چه - -  

  طراحی و نقاشی -4               تئاتر و نمایش -3                      سرود -2              لبالغه، صحیفه سجادیه ، احکام و تفسیرنهج ا،قران -1 -

سایر با ذکر نام-6                                               مهارتهای تحصیلی -5  

 

 در کدام یک از درس های زیر کالس تقویتی برگزار شود؟ مایلید-

  سایر با ذکر نام -6فیزیک و شیمی           -5زیست شناسی             -4علوم                  -3ریاضی                     -2فارسی و ادبیات                -1

 

تیب داده شود؟دوست دارید چه نوع اردوها و بازدیدهایی برای شما تر-  

بازدیدهای شغلی -4         زیارتی -3علمی                      -2تفریحی                         -1  

مایلید چه نوع مسابقاتی برای شما ترتیب داده شود؟-  

سایر با ذکر نام -5           رزشی و -4           قرآنی و تربیتی   -3             هنری   -فرهنگی  -2پژوهشی                  -علمی-1  

 


