
  

  

“Şagirdin psixoloji xarakteristikası” nümunəsi  

  

  

_________________________________________________________məktəbin şagirdi 

Soyadı, adı, atasının adı: __________________________________________________  

Təvəllüdü: _________________    Milliyyəti: ___________________________________ 

Sinfi: __________________________________________________________________ 

Məktəbdə ___________________________________________________ildən oxuyur.  

Tarix: __________________________________________________________________  

  

  

1. Biliklərin ümumi səviyyəsi və müvəffəqiyyət dərəcəsi  

Yüksək, orta, aşağı. Müvəffəqiyyət üzrə orta reytinq balı _____ %.  

  

2. Sinifdənxaric fəallığı __________________________________________________  

                                     (olimpiadalarda, müxtəlif müsabiqələrdə və yarışlarda iştirakı)  

  

3. Mənəvi keyfiyyətləri 

 A) Müsbət cəhətləri:  

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________

3.        _________________________________________________________  

 

a) Davamlı təzahür edir.  

b) Vəziyyətdən və şəxslərdən asılı olaraq təzahür edir.  

c) İstisna hallarda təzahür edir.  

 

B) Mənfi cəhətləri:  

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________

3.        _________________________________________________________  

 

d) Davamlı təzahür edir.  

e) Vəziyyətdən və şəxslərdən asılı olaraq təzahür edir. 

f) İstisna hallarda təzahür edir. 

 

C) Sinif yoldaşları ilə ünsiyyəti: 

a) Çox yaxşı.  

b) Qənaətbəxş.  

c) Sinif yoldaşları ilə az ünsiyyətdə olur.  

d) Sinif yoldaşları ilə tez-tez münaqişəyə girir.  

  

4. Sosial keyfiyyətləri:  

A) Dinə münasibəti: 

a) teist  

b) deist  

c) ateist  

B) Milli ideologiyaya bələdliyi:  

a) Tam bələddir.  

b) Yaxşı bələddir.  

c) Cüzi məlumatı var. 

d) Bələd deyil.  



 

  

5. İdmana münasibəti:  

a) Müntəzəm məşğul olur.  

b) Vaxtaşırı məşğul olur.  

c) Təsadüfən məşğul olur. 

d) Məşğul olmur.  

 

İdman nailiyyətləri:  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

  

6. İctimai fəaliyyəti:  

A) Təşkilati bacarıqları:  

a) Yüksək  

b) Orta  

c) Zəif 

  

  

B) İştirak etdiyi ictimai işlər:  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  

  

  

7. Peşə seçimi:  

 

A) Seçdiyi  peşənin imkan və qabiliyyətlərinə uyğunluğu:  

a) Tam uyğundur.  

b) Qismən uyğundur.  

c) Uyğun deyildir.  

 

B) Peşə seçimi motivasiyası:  

a) Daxili-fərdi  

b) Daxili-sosial  

c) Xarici-mənəvi  

  

8. Şəxsi psixoloji keyfiyyətləri:  

1. İQ  _____%  

a) Yüksək  

b) Orta  

c) Aşağı  

2. Xarakter:  

a) Ekstrovert  

b) İntrovert  

3. Ruhi sabitliyi (neyrotizm):  

a) Emosional cəhətdən möhkəm (şəraitə tez uyğunlaşır).  

b) Normotepik (şəraitə tədricən uyğunlaşır).  

c) Qeyri-sabit (şəraitlə uyğunlaşmır).  

4. Psixoloji temperamenti:  

a) Sanqvinik  

b) Xolerik  

c) Fleqmatik  

d) Melanxolik  

 



 

 

5. Şəxsiyyətyönümlülüyü:  

a) Özünə  

b) Ətrafdakılara  

c) Fəaliyyətə  

6. İradi keyfiyyətləri:  

a) Yüksək  

b) Orta  

c) Aşağı  

  

9. Şəxsiyyətinin digər xüsusiyyətləri: _________________________________ 

_______________________________________________________________  

  

Psixoloq: ______________________________________________________  

  

  


