
Sağ-Ölü Öz-Üvey D.Tarihi

Anne ve babanız sizin ençok hangi 

yönünüzle övünür?

 Ailenizle ilgili belirtmek istediğiniz özel bir durum varsa açıklayınız.

Anne babanız sizi başkalarıyla kıyaslarmı?

(Kıyaslıyorsa kiminle)

Okul masraflarınızı karşılamakta

 güçlük çekiyormusunuz?
Anne ve babanızın size olan ilgisini 

yeterli buluyormusunuz?
Anne ve babanızın ençok hangi durumu sizi

üzmektedir?

Kiminle kalıyorsunuz?
Kendi evinizdemi yoksa 

kiradamı kalıyorsunuz?

Ailenizin aylık ortalama geliri nekadar?

Öğrenim giderlerinizi kim karşılıyor?

AİLE İLİŞKİLERİNE AİT BİLGİLER

Harçlık alıyormusunuz?

(Günlük ortalama)
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Boyunuz Kilonuz

1.

2.

3.

Çok sıkıldığınızda veya sevindiğinizde bu

 olayı ençok kiminle paylaşırsınız?
Herhangibir konuda karar vermekte güçlük

 çektiğiniz zaman kimi ararsınız?

Kıskançlık,kin,nefret,öç alma gibi duygulara

kapıldığınız olurmu?Olursa nedenini yazınız.

Bir arkadaştan veya dosttan neler

 beklersiniz?Belirtiniz.

Aşırı unutkanlığınız varmı?Varsa hangi

 durumlarda unutkanlık gösteriyorsunuz?

Küçüklükten kalma korku veya kaygılarınız

varmı?Varsa yazınız. 

Yaşamınızda sizi ençok etkileyen üç olayı yazınız.

1.

2.

3.

Karşı cinsten kimselerle rahat arkadaşlıklar

kurabiliyormusunuz?
Karşı cinsin beğendiğiniz tutum ve

 davranışlarını belirtiniz.

Karşı cinsin beğenmediğiniz tutum ve

 davranışlarını belirtiniz.

Dersleri anlamakta güçlük çekiyormusunuz?

Çekiyorsanız nedenlerini yazını.

TOPLUMSAL VE RUHSAL GELİŞİMİNE AİT BİLGİLER
Arkadaşlarınız tarafından sevildiğinize inanı-

yormusunuz?Seviliyorsanız nedenini yazınız.

Arkadaşlarınız tarafından sevilmediğizi 

düşünüyormusunuz?Sevilmiyorsanız nedeni

Çeçirdiğiniz önemli hastalıklar ve kazalar 

varsa belirtiniz.

Uykuyla ilgili herhangibir sorununuz var mı?

Sıkı sık başınız ağrır mı?

Bunların dışında herhangibir sağlık

 probleminiz varsa belirtiniz.

İşitmeyle ilgili sorununuz var mı?

Görmeyle ilgili sorununuz var mı?

Konuşmayla ilgili bir sorununu var mı?

Sizi okuldan alıkoyan önemli birhastalığınız 

oldumu? Olduysa adı ve nedenini yazınız.

Evde anne ve babanıza ekonomik 

destek sağlıyormusunuz?

BEDENSEL VE SAĞLIK DURUMUNA AİT BİLGİLER

Genel sağlık durumunuz ;

Babanızın beğendiğiniz yönleri nelerdir?

Babanızın beğenmediğiniz yönleri nelerdir?

Kardeşlerinizle olan ilşkileriniz nasıldır?

Anne ve babanız kavga ederlermi? 

(Ederlerse neden?)

 Annenizin beğendiğiniz yönleri nelerdir?

Annenizin beğenmediğiniz yönleri nelerdir?


