���ﻮ��ﺖ �ﺬ�ی
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮا:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﭘﺎﯾﻪ :اول  دوم  ﺳﻮم 
ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺬﮐﺮ  ﻣﺆﻧﺚ 
ﺳﻦ 15 :ﺗﺎ  17  16ﺗﺎ  19  18ﺗﺎ  20
رﺷﺘﻪ :رﯾﺎﺿﯽ  ﺗﺠﺮﺑﯽ  اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﮐﺎرداﻧﺶ  ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪاي  ﻣﻌﺎرف 
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ؛ در زﯾﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻄﻔﺎً ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد آنﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻧﻪ آنﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

1ـ در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي زﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﺪ؟

ط( ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ 
ق( ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺮآن 
و( ﺷﻮراﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزي 
ﻫ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ )در داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ( 

اﻟﻒ( ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ )ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ( 
ب( اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ 
ج( ﺑﺴﯿﺞ 
د( ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
ر( اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ 
س( ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻫﻨﺮي 

ي( ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ  ...

2ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روزاﻧﻪ در ﻣﻨﺰل دارﯾﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ك( ﻧﮕﻬﺪاري و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺰل 
ل( ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮي ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده 
م( ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎن 
ن( ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا 
و( ﮐﻤﮏ درﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫ( ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ وﺳﺎﯾﻞ 
ي( ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ  ...

اﻟﻒ( ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﺰل 
ب( ﺧﺮﯾﺪ 
ج( ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي وﺳﺎﯾﻞ 
د( ﺷﺴﺘﺸﻮي وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ 
ر( ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ 
س( ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ط( ﭘﯽﮔﯿﺮي اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده 
ق( آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮ 

3ـ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺷﻤﺎ را در دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﻫ( ﺑﯿﺶ از  3ﺑﺎر ﻏﯿﺒﺖ داﺷﺘﻪام 
و( ﺑﯿﺶ از  3ﺑﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪام
ق(  2ﺗﺎ  3ﺑﺎر ﻏﯿﺒﺖ داﺷﺘﻪام 
ف(  2ﺗﺎ  3ﺑﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪام 

اﻟﻒ( اﺻﻼً ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪام 
ب( اﺻﻼً ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪام 
ج(  1ﺑﺎر ﻏﯿﺒﺖ داﺷﺘﻪام 
د(  1ﺑﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪام 

1
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4ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﺒﺎرات

1ـ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﺪرﺳﻪ

ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
رﺿﺎﯾﺖ دارم

رﺿﺎﯾﺖ دارم

رﺿﺎﯾﺖ
ﻧﺪارم

اﺻ ً
ﻼ
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارم

2ـ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽام در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
3ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻫﺪاي ﺟﻮاﯾﺰ

4ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮدن ﺑﻪ اردو
5ـ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ
6ـ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

7ـ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﻣﺪرﺳﻪ

8ـ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮏ درﺳﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
9ـ ﻧﻤﺮه دادن دﺑﯿﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ
10ـ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺪل و ﻧﻤﺮاﺗﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻼﺷﻢ
 -11ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻮي دﺑﯿﺮان

12ـ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ دﺑﯿﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
13ـ ﭘﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ

14ـ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ
15ـ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

16ـ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ

17ـ واﮔﺬاري اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
18ـ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺑﯿﺮان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
19ـ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ دﺑﯿﺮان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
20ـ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان و دﺑﯿﺮان

21ـ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ
22ـ اﻋﺘﻤﺎد دﺑﯿﺮان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان

5ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات ذﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻋﺒﺎرات
1ـ داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻧﺪ.

2ـ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺎﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

3ـ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
4ـ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ.
2

ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﻢ
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ﻋﺒﺎرات
5ـ ﺑﺎ آﻣﺪن در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ روﺣﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
6ـ ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

7ـ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﻢ.
8ـ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮك ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

9ـ ﻣﻦ ﺳﻌﯽ زﯾﺎدي ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ را ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.

10ـ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﻣﻮرد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آنرا ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺪارس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -11ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺪرﺳﻪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪارس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

12ـ ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪهام؛ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ،آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدادم.
13ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد.
14ـ ﺗﺮك اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.

15ـ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.

16ـ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪام ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻢ.

17ـ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳـﺎﻋﺖ درﺳﯽ در ﻣـﺪرﺳﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ.
18ـ اﮐﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ.
19ـ ﻣﻦ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪام ﺑﯿﺰارم.

 20ﻫﻤﮥ ﻣﺪارس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻼسﻫﺎي درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼسﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ داﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

21ـ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ را )در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺷﺪن(
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

22ـ وﻇﯿﻔﮥ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ )ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ دارد( ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
23ـ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و

ﭼﻪ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.

24ـ ﻻزم اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي درﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﮏ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﻓﺖ درﺳﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ.

25ـ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮم و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارم.
26ـ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺪون ﺗﺬﮐﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دروس ﻣﯽﭘﺮدازم.

27ـ ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ را در ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎري دﻫﻨﺪ.

28ـ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
29ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮر ﻻزﻣﮥ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ.
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���ﻮ��ﺖ �ﺬ�ی
ﻋﺒﺎرات
30ـ اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮي ﻧﮑﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارم ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ.

31ـ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﻢ.

32ـ اﮔﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ درﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ آنﻫﺎ را ﯾﺎري
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
33ـ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
34ـ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ را ﺑﻪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ.

35ـ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ را در ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﺎ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
36ـ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻢ.

37ـ درس ﺧﻮاﻧﺪن در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻢ ﻗﺮار دارد.

38ـ درس ﺧﻮاﻧﺪن در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻢ ﻗﺮار دارد.
39ـ اﻧﮕﯿﺰهاي ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارم.

40ـ وﻗﺖ ﮐﻤﯽ را ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ.

41ـ اﺻﻼً وﻗﺘﯽ را ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻢ.

42ـ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ و اﺣﺘﺮامآﻣﯿﺰي دارﻧﺪ و ﺧﻄﺎي
اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
43ـ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان رﻓﺘﺎر اﻫﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﺧﻄﺎي
اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

44ـ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻄﺎي اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
45ـ اﮐﺜﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ را دوﺳﺖ دارم.

46ـ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارم.

47ـ از اﮐﺜﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارم.

48ـ از اﮐﺜﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮان و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ.
49ـ اﮐﺜﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮان ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

50ـ اﮐﺜﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮان ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

51ـ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﻣﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

52ـ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدي ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
53ـ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

54ـ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
55ـ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
56ـ اﺻﻼً ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
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