
فرم خودارزیابی

کارسوق
موشک آبی

توضیحات

نام و نام خانوادگی:

نام مدرسه/مجموعه:

پایه:

استان:

شهر:

صرفــًا  نیســت!  آزمــون  یــک  ایــن 
قــرار اســت بــر اســاس پاســخ های 
ادامــه  در  کــه  بــه ســواالتی  شــما 
ــن  ــزاری چندی ــس از برگ ــد و پ می بینی
کارســوق، یــک برآینــد کلــی از عالئــق و 
ــود  ــه ش ــما ارائ ــه ش ــان ب توانایی هایت
ــی و  ــیر تحصیل ــر مس ــد بهت ــا بتوانی ت
ــد. پــس  شــغلی خــود را انتخــاب کنی
لطفــًا بــا دقــت و درســت بــه ســواالت 

ــد. ــخ دهی پاس
ــا درج  ــواالت ب ــه س ــه هم ــخ ب در پاس
یکــی از اعــداد 1تــا5 وضعیــت را بیــان 

کنیــد. 

سؤاالت

مشخصات

در پاســخ بــه همــه ســواالت بــا انتخــاب یکــی از گزینه هــا 
نظــر خــود را بیــان کنیــد.

وضعیت متناظر با هر عدد به شرح زیر است:
۱= به هیچ وجه شبیه من نیست.

۲= اندکی شبیه من است.   
۳= در حد متوسط شبیه من است.

۴= تا حد زیادی شبیه من است .
۵= کامال شبیه من است.

1. از این کارسوق خیلی لذت بردم.
5       4       3       2       ۱  

2. اگــر بــه تنهایــی موشــک می ســاختم، نتیجــه بهتــری 
می گرفتــم.

5       4       3       2       ۱  

3. بیشــتر از ایــن کــه در ایده پــردازی دخالــت داشــته 
و  باله  هــا  )چســباندن  موشــک  درســاختن  باشــم، 

دماغــه ی موشــک و...( فعالیــت زیــادی داشــتم.
5       4       3       2       ۱  

ــباندن  ــک )چس ــاختن موش ــه درس ــن ک ــتر از ای 4. بیش
داشــته  فعالیــت  و...(  موشــک  دماغــه ی  و  باله  هــا 

باشــم، در ایده پــردازی نقــش زیــادی داشــتم.
5       4       3       2       ۱  

5.بــه کارهایــی کــه ماننــد ســاختن موشــک آبــی، نیــاز 
بــه چســباندن و ســاختن بخش هــای مختلــف یــک 

وســیله اســت عالقه منــد هســتم.
5       4       3       2       ۱  

6. بــه مدیریــت گــروه و جهت دهــی و تقســیم وظیفــه 
بیــن اعضــای گــروه عالقه منــد هســتم.

5       4       3       2       ۱  


