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نموده و یکی  طالعهلطفاً هر گویه را به دقت م شما نسبت به مدرس زبانتان است. نظراتگویه است که نشان دهنده  47این پرسشنامه شامل 

  .انتخاب کنيددر پرسشنامه  را " مخالفم کامأل "یا  " مخالفم " ،" نظری ندارم " ،" موافقم " ،" موافقم کامأل "گزینه های  از

 

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                             ضوع تدریس برخوردار است.     و. از دانش کافی نسبت به م1

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                         ه روز است.اطالعاتش جدید و ب. 2

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   مموافق کامأل                                                 کند. . با زبان آموزان رابطه صميمانه ای برقرار می3

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                     گذارد. . به زبان آموزان احترام می4

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                  .کند . زبان آموزان را به خوبی درک می5

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                            . توانایی مدیریت و اداره کالس را دارد.6

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                                        . خوش اخالق است.7

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                                   . صبور و با حوصله است.8

 فممخال کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل          آورد.جذاب و با نشاط در کالس فراهم میبعی دارد و فضایی ط. حس شوخ9

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                               های نوین تدریس اگاهی دارد.. از فنون و روش10

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل  کند، فيلم و غيره استفاده میدیسیکارت، آموزشی مناسب مانند فلشاز وسائل کمک .11

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                             .. اشتياق به تدریس دارد12

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                           ست.مند اهکند عالق ی که تدریس میضوع. به مو13

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                                     . اعتماد به نفس دارد.14

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل               يب زبان آموزان به یادگيری زبان را دارد.غتوانایی ایجاد انگيزه و تر. 15

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                      شناسد. )توانایی، استعداد، ضعف( . زبان آموزانش را به خوبی می16

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل     .کندتر استفاده می فيعض. از زبان آموزان قویتر برای پيشرفت زبان آموزان 17

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل .دهدزبان آموزان می اساس مطالب تدریس شده بهبر . تکاليف مناسب و کافی18

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل   .    ندک ار میزافی بر اساس مطالب تدریس شده برگهای مناسب و ک. آزمون19

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                            .گرداند یها را به موقع باز مزمونآ. پاسخ 20

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   فقمموا   موافقم کامأل                                                                  .شوددگی خوبی وارد کالس میا. با آم21

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                           دهد.طور کامل به سؤاالت پاسخ میه. با دقت و ب22

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                      کند.. روی مطالب و نکات مهم تاکيد می23

 نام آموزشگاه:                                     نام مدرس:                         جنسيت:                             سن:     

 

 

 



 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                                             .. پویا و با انرژی است24

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                     .به تک تک زبان آموزان توجه دارد. 25

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                .مند کمک به زبان آموزان استه. در کالس و در خارج از کالس عالق26

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل              کند.)تنوع در تشویق(مختلف تشویق می هایروش. زبان آموزان را به 27

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                   کند. با تلفظ صحيح و واضح صحبت می. 28

 مخالفم کامأل   الفممخ   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                   . ظاهری تميز و مرتّب دارد.29

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                               . قدرت تفهيم مطالب را در سطح درک زبان آموزان دارد.30

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                              شود.. به موقع در کالس حاضر می31

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                 کند.. به موقع کالس را ترک می32

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                    .گذاردم می. به نظرات متفاوت احترا33

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   فقمموا   موافقم کامأل                                         .دهدست و به پيشنهادات سازنده بها می. انتقاد پذیر ا34

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم  موافقم کامأل.  نمایديز کل دوره به خوبی سازماندهی می. مطالب درسی را برای هر جلسه و ن35

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                 منصف و بی طرف است. کامأل. در ارزیابی و نمره دادن 36

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل        .کندهای کليشه ای تکيه نمیبر روی روش. در تدریس خالقيت و تنوع دارد و فقط 37

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                      .دهديری دخالت می. تمامی زبان آموزان را در امر یادگ38

 ممخالف کامأل  مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل               آورد.کت زبان آموزان در کالس فراهم میهای برابر برای شر. فرصت39

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل           . به زبان آموزان فرصت پرسش و شرکت در بحث های کالسی می دهد.40

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                         . بين زبان آموزان تبعيض قائل نمی شود.41

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                             .. به مشکالت درسی زبان آموزان رسيدگی می کند42

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                    . بر اساس اهداف دوره، وقت کالس را به طور مناسب43

  د.کنهای زبانی مختلف تقسيم میبرای مهارت

 مخالفم کامأل   خالفمم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                            کند.ان آموزان به هر دليلی اجتناب می. از مسخره کردن زب44

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                                                  کند.. بی جهت سخت گيری نمی45

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                                          کند.ن آموزان اعتماد به نفس ایجاد می. در زبا46

 مخالفم کامأل   مخالفم   نظری ندارم   موافقم   موافقم کامأل                             دهد.اب زبان آموزان در کالس اهميت می. به حضوروغي47

  شمابا تشکر از 


