
 به نام خداب

 باسمه تعالی 

 " آیابرابرندکسانی که می دانند وکسانی که نمی دانند"

 1شهید اژه ای  دبیرستان  پرورشی وتربیت بدنیفعالیت های درحیطه ایی وکشف استعدادها وتوانایی ها فرم شناس

 نام پدر:                    نام ونام خانوادگی دانش آموز:                                                   

یل ازدومقوله آموزش وپرورش تشک نگونه که مستحضریدنظام آموزشی وتعلیم وتربیت ماادانش آموز عزیزو والدین گرامی هم     

همت و  و استعانت از درگاه خداوندمتعالجایی که این آموزشگاه توانسته با شده که این دوفرایندمکمل یکدیگر می باشندوازآن 

 لذادعالی راکسب نمایونتایج استان وناحیه رتبه هاکشور ،درتمامی حیطه های آموزشی وپرورشی درسطح  الش دانش آموز ت

 :فرم ذیل رابه دقت مطالعه وتکمیل فرمایید  این توانایی ها و شکوفا شدن  انتظارداردجهت کشف

 ازرشته های مسابقات قرآنی زیررادارید؟تمایل به شرکت درکدام یک  :الف (مسابقات قرآن ومعارف اسالمی

 : رتبه های کسب شدهبلی                    خیر             : قرائت وصوت ولحن قرآن کریم  -1

 : ه های کسب شدهرتب              ؟تعدادسوره حفظ شده             خیر        لی                ب     :     قرآن کریم    حفظ -2

 : رتبه های کسب شده  خیر                   بلی                   :    قرآن کریم  مفاهیم -3

 رتبه های کسب شده :      خیر               تواشیح و همخوانی قرآن  : بلی  -4

 تمایل به شرکت درکدام یک ازرشته های مسابقات اذان ونماز رادارید؟ :ب(مسابقات اذان ونماز

   رتبه های کسب شده:خیر                        بلی                  : مسابقه اذان  -1

 رتبه های کسب شده:خیر                        بلی                        مسابقه احکام : -2

 رتبه های کسب شده:خیر                            بلی                       :  انشای نماز مسابقه  -3

 رتبه های کسب شده:خیر                        بلی                  :نهج البالغهمسابقه  -4

 تمایل به شرکت درکدام یک ازرشته های مسابقات فرهنگی وهنری رادارید؟ :ج(مسابقات فرهنگی وهنری

 خیر                     بلی         آیاتاکنون شعری سروده اید؟سرودن شعر ویاشعرکودکان :  -1

 : رتبه های کسب شده                             ؟چندشعر    

 خیر                     بلی                                داستان نویسی: آیادرزمینه داستان اثری نگاشته اید؟-2

 : رتبه های کسب شده                         ؟چندداستان     

 خیر                        بلی                  آیاتمایل به شرکت درمسابقه کتابخوانی دارید؟ کتابخوانی:-3

 رتبه های کسب شده:     

  خیر                 بلی                      گروه سرود:آیا درگروه سرودمدرسه یا... عضویت داشته اید؟ -4

 : رتبه های کسب شده                       ؟چندسال       

 خیر                     بلی                       نمایش صحنه ای وتئاتر:آیادر گروه تئاترفعالیت داشته اید؟-5

 : رتبه های کسب شده                         ؟چندسال    

  خیر                          بلی                      تجسمی شامل :) نقاشی ،طراحی،خوشنویسی،منبت روی چوب (فعالیت دارید؟هنرهای  -6

  -3                                -2                                  -1: نوع هنر



 

 

 یت داشته وتمایل به ادامه همکاری دارید؟درکدام یک ازرشته های ورزشی زیرفعال :د(مسابقات ورزشی

 رشته های ورزشی شامل : )فوتسال ، والیبال ،بسکتبال ، شنا ، شطرنج ،آمادگی جسمانی ، دومیدانی ،کشتی و .... (

 رشته ورزشی :                         ،میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال ،    رتبه های کسب شده : -1

 ورزشی :                         ،میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال ،    رتبه های کسب شده :رشته  -2

 رشته ورزشی :                         ،میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال ،    رتبه های کسب شده : -3

 رشته  .....   سال ،    رتبه های کسب شده :رشته ورزشی :                         ،میزان فعالیت دراین  -4

 

 الت موسیقی فعالیت داشته ودارید؟آدرکدام یک از نواها و: ه( موسیقی

 میزان تسلط:  ین رشته  .....   سال ،میزان فعالیت درا مداحی :  -1

 یزان تسلط:م دراین رشته  .....   سال ،  میزان فعالیت    آواز : -2

 میزان تسلط: لیت دراین رشته  .....   سال ،  فعامیزان    ضرب : -3

 میزان تسلط: میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال ،          نی : -4

 میزان تسلط:  ،میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال      دف : -5

 میزان تسلط: ،میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال  تار وسه تار:  -6

 میزان تسلط: میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال ،           ارگ : -7

 میزان تسلط: میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال ،    ..........    -8

 میزان تسلط:  میزان فعالیت دراین رشته  .....   سال ،   ..........   -9

 همکاری بامدرسه می باشید؟    بلی                     خیرآیا دراعیادومناسبت های مذهبی دراجرای موسیقی حاضر به 

 زیرحاضربه همکاری هستید؟ های  فعالیتدرکدام یک ازو(اجرای برنامه صبحگاه واقامه نمازجماعت:

 نیایش  -4    دعای فرج امام زمان            -3    ترجمه قرآن   -2   قرائت قرآن    -1اجرای برنامه صبحگاه:

 اعیاد و مناسبت های مذهبی  -7            بیان مطالب علمی جالب وشنیدنی  -6 نرمش صبحگاهی           -5

 مکبر -2اذان                   -1اقامه نمازجماعت :

 ز( عضویت دربسیج : 
 محل                            بسیج مدرسه قبلی بسیج                         بلی                     خیرآیا دربسیج عضویت دارید ؟    

 فعال                              گردان           عادی      نوع عضویت ؟    

 بلی                     خیردرصورت عدم عضویت دربسیج ، آیاامسال قصدعضویت ویا ادامه همکاری بابسیج مدرسه رادارید؟ 

تمایل  در صورت ؛ ه درسواالت فوق نیامدهک را مواردقابل ذکریلطفا   که باحوصله به سواالت ما پاسخ دادیدضمن تشکر ازشما 

 نمایید : ثبتتوانید دراین قسمت می

1-  

2- 

3-  

 تاریخ تکمیل فرم:                                                                                                                         -4

 :آموز  نام ونام خانوادگی ولی دانش                                                               :نام ونام خانوادگی دانش آموز 

 امضا                                                                                                              امضا                


