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 إعرف نفسك

عزيزي الطالب ، حيث أن دورنا في هذه المدرسة هو اكتشاف المواهب ودعمها ورفع المستوى العلمي لكافة طالبنا 

طالبنا ونتعرف على مهاراتهم األعزاء ليكونوا نواة مجتمع مسلم قوي يعز دينه ووطنه وأمته فإنه يلزمنا أن نكتشف 

وقدراتهم وهواياتهم وتطلعاتهم وغاياتهم لتقصير الطريق علينا في الوصول بكم في أسرع وقت ألعلى درجات النجاح 

 .واإلبداع

 واالنتهاءعزيزي الطالب ، لكى تساعدنا في فهم شخصيتك عليك أن تجيب على األسئلة التالية بكل صدق وأمانة 

 .حددمنها في الوقت الم

 .في المربع الذي ترى أنه يعبر عن رأيك أمام كل سؤال(  √) ما عليك إال أن تضع عالمة 

 اإلجابة الســــــؤال م
 ال أهتم       أتضايق أفرح    عندما يكون أول يوم في الدراسة 1

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما أقف في طابور الصباح 2

 ال أهتم    أتضايق    أسمع    الصباحية عندما تبدأ اإلذاعة 3

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما تبدأ الحصة األولى 4

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يسألني المدرس في الدرس 5

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يتكلم المدرس طوال الحصة وال يسألني 6

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    منا المدرس أن نعمل في مجموعاتعندما يطلب  7

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني المدرس أن أكون قائد إلحدى المجموعات 8

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني المدرس أن أعمل وحدي 9

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني المدرس أن أساعده في جمع األدوات  11

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني المدرس عمل بحث أو مشروع 11

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني المدرس الوقوف أمام الصف لإلجابة عن سؤال 12

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني المدرس تحضير جزء من الدرس لشرحه أمام الطالب  13

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني المدرس تلخيص الدرس بعد انتهاء الشرح 14

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب المدرس مساعدتي في تحضير وسائل تعليمية  15

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني زميلي الحديث معه أثناء الحصة 16

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني زميلي شرح جزء من الدرس له بعد الحصة 17

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب مني زميلي مساعدته في عمل لوحة تعليمية 18

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب زميلي مساعدته في حمل حقيبته 19

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب زميلي إعطاءه قلم أو مسطرة 21

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يطلب زميلي مساعدته في ترك الحصة للعب معه 21

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما أصل إلى المدرسة متأخرا   22

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما أتأخر عن الحصة بسبب كالمي مع صديق لي في الممر 23

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يمنعني المدرس من دخول الحصة نتيجة تأخري 24

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    أنسى دفاتري أو أقالمي وأدواتي عندما 25

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يتسخ مقعدي أو طاولتي 26

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما أرى طالب يتعمد رمى القاذورات في الصف أو الممرات 27

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    المشاغبينعندما تتسخ ثيابي بسبب أحد الطالب  28

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يصفني المدرس بأنني مشاغب 29
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 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يصفني زمالئي بأنني زعيم المشاكل في الصف 31

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يصفني المدرس بأنني أكثر الطالب إلتزاما   31

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يصفني الطالب بأنني طيب وملتزم 32

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يتم تكريمي في الطابور بسبب إلتزامي وتفوقي 33

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يغيب أبي عن البيت لفترة طويلة نتيجة لسفره 34

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يعود أبي من السفر الطويل 35

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما تغيب أمي عن البيت لفترة طويلة  36

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما تعود أمي من الخارج 37

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    بالبيتعندما يخرج إخواني وأخواتي وأظل وحدي  38

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يغضب مني والدي ويمتنع عن محادثتي بسبب خطأ فعلته 39

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما تغضب مني أمي وتمتنع عن مخاطبتي بسبب خطأ فعلته 41

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يسأل والدي المدرسين عني 41

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما تتكرر زيارة والدي لمدرستي 42

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما تتصل المدرسة بأبي لتشكو مني 43

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    الكيمياء عندما تبدأ حصة  44

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    في المختبر الكيمياء عندما تكون حصة  45

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    بمسابقة أو تجربة علمية الكيمياء عندما يبدأ المدرس حصة  46

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    وسائل حديثةالحصة بدون استخدام  الكيمياء عندما يشرح مدرس  47

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    فيلم تعليمي أو صور في شرح الدرس الكيمياء عندما يستخدم مدرس  48

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    الكيمياء عندما أشارك في أنشطة  49

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما أشارك في فعاليات وندوات ومعارض علمية 51

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    المدرس بتجربة يمكنني عملها في البيتعندما يكلفني  51

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    في حياتي اليومية الكيمياء عندما أستطيع تطبيق تجارب  52

 ال أهتم    أتضايق    أفرح     .بأبحاث وتجارب كثيرة  الكيمياء عندما يكلفني مدرس  53

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    فيجعلني قائدا  لمجموعة علمية  الكيمياء عندما يثق في مدرس  54

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    إذا قمت بتجربة عملية ونجحت 55

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عملية وفشلت إذا قمت بتجربة 56

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    بسبب خطأ أن أكرر تجربة قمت الكيمياء عندما يطلب مني مدرس  57

 ال أهتم    أتضايق    أفرح    عندما يعطيني المدرس واجبات منزلية  58

 ال أهتم    ال       نعم    الكيمياء أحب مادة  59

 ال أهتم    ال       نعم    ليس لي أصدقاء  61

 ال أهتم    ال       نعم    ................... (، .................. أذكر اثنين ) لي هوايات كثيرة   61

 ال أهتم    ال       نعم    ........................................(أذكر أهم هدف ) لي أهداف كثيرة   62

 ال أهتم    ال       نعم    .......................................(ما هو ) لي أمل أريد أن أحققه  63

 ال أهتم    ال       نعم    .........................................( أذكر مجال القراءة) أحب القراءة  64

 ال أهتم    ال       نعم    عندي بعض العيوب والعادات السلبية وأريد أن أغيرها 65

 ال أهتم    ال       نعم    عندي عيوب ولكن ال أريد أن أغيرها 66

 ال أهتم    ال       نعم    ................................( أذكرها) هناك قضية كبيرة مهتم بها   67

 ال أهتم    ال       نعم    ...........................................(  مثل)أمارس الرياضة  68

 ال أهتم    ال       نعم    أحب أن أتكلم مع أصدقائي بالساعات 69
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 ال أهتم    ال       نعم    أشعر بالضيق إذا ضاع وقتي في شئ غير مفيد 71

 ال أهتم    ال       نعم    ................. (ما هو )حققت إنجازا  في إجازتي الصيفية الماضية  71

 ال أهتم    ال       نعم    مارست كثيرا  من الرياضة في إجازتي الصيفية 72

 ال أهتم    ال       نعم    كنت حريصا  على زيارة أقاربي في اإلجازة 73

 ال أهتم    ال       نعم    ......................................... ( كم) أحفظ شئ من القرآن   74

 ال أهتم    ال       نعم    أحفظ شئ من األحاديث النبوية  75

 ال أهتم    ال       نعم    أحب االشتراك في المسابقات الدينية في المدرسة أو خارجها 76

 ال أهتم    ال       نعم    فزت قبل ذلك في مسابقات دينية 77

 ال أهتم    ال       نعم    أحرص على الصالة في وقتها 78

 ال أهتم    ال       نعم    .........................(أذكر برنامج ) أنا متابع جيد لبرامج التليفزيون  79

 ال أهتم    ال       نعم    المذاكرة على تضييع وقتي في المسابقات المدرسية أفضل  81

تكريم زمالئي في المسابقات المدرسية وال يتم  عند أشعر بالضيق 81
 تكريمي لعدم إشتراكي معهم 

 ال أهتم    ال       نعم   

 ال أهتم    ال       نعم    المسابقات ألعرف مستواى الحقيقي بالنسبة لآلخرينأحب االشتراك في  82

 ال أهتم    ال       نعم    أحب أن أشترك في مسابقة أوائل الطلبة 83

 ال أهتم    ال       نعم    ال أحب أن أجلس في الصف بجوار طالب غير متفوق 84

 ال أهتم    ال       نعم    حتى ال يسألني المدرسأحب أن أجلس في الصف األخير  85

 ال أهتم    ال       نعم    أشعر بالضيق إذا دعاني المدرس للجلوس بالقرب منه 86

 ال أهتم    ال       نعم    أحب أن يكثر المدرس من األسئلة التي تزيد من مستواي 87

 ال أهتم    ال       نعم    االمتحانأحب األيام المدرسية عندي هو يوم  88

 ال أهتم    ال       نعم    أنا قوي الشخصية أسأل مدرسي إن لم أفهم شئ 89

 ال أهتم    ال       نعم    أفضل عدم سؤال المدرس حتى ال يسخر مني زمالئي 91

أفضل عدم المشاركة مع المدرس في الصف حتى ال أخطأ  91
 زمالئيفيضحك مني 

 ال أهتم    ال       نعم   

 ال أهتم    ال       نعم    وقتي منظم بين هواياتي ودراستي 92

 ال أهتم    ال       نعم    أنا أترك كل شئ للظروف ، فألعب وقتما أحب وأذاكر وقتما أحب 93

 الكيمياء دائما  وذلك عن طريق موقع أنا أحب أن أرتبط بالمدرس  94
 على اإلنترنت

 ال أهتم    ال       نعم   

أنا أحب أن تنشر عالماتي ومستواى بالنسبة لباقي الصف على  95
 على اإلنترنتالكيمياء موقع 

 ال أهتم    ال       نعم   

 ال أهتم    ال       نعم    ال أنشغل بالمواقع األخرىواإلنترنت للدراسة  بجعلهدفي محدد  96

 ال أهتم    ال       نعم    مشكلتي أنني ال أركز وكثيرا  ما أتشتت في أكثر من اتجاه 97

 ال أهتم    ال       نعم    أعرف أنني عضو في هذه األمة وفشلي يؤثر فيها ونجاحي يعزها ويرفعها  98

 ال أهتم    ال       نعم    سنة دراسية جديدةأشعر بالتحدي والطموح يمألني وأنا مقبل على  99
 ال أهتم    ال       نعم    أعرف جيدا  الفائدة من هذه األسئلة التي أجبت عنها 111

 

                                       ............................................................................................../   الطالبتوقيع اسم و  

        / ............................. والشعبة   الصف     
                
  توقيع المعلم                

 فهمي عبد اللطيف شرف                                                


