
 

 «Баланың жақсы азамат болы өсуі үшін ата-аналар балаға нені үйрету 

керек?» атты сауалнамасын ұсынамыз: 

1. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы заңы туралы арнайы түсіндірме жұмыстарын қажет етесіз ба? 

А) Иә  В) Жоқ 

2. Ата-анаңыз сізбен ұлттық тәрбие туралы сөйлесе ме? 

А) Иә В) Жоқ С) Кейде 

3.Баланың жақсы азамат болып өсуі кімге байланысты?  

А) Ата-ана  Б)Достары  В)Қоршаған орта   Г)Мектеп, колледж   

Д) Жоғарыда аталғандардың барлығы маңызды 

4. Ата-ананың бала тәрбиесіндегі ең маңызды мәселесі не деп ойлайсыз? 

А)Тәртібі   Б)Еңбекке баулуы  В)Білімі   Г) Қарым-қатынас  

Д)Жоғарыда аталғандардың барлығы маңызды 

4.Отбасыңыз Сізді Отан сүйгіштікке тәрбиелей ма? 

А) Иә В) Жоқ 

5.Сіздің ойыңызша бала тәрбиелеуде не кедергі болады?  

А) Балаға аз уақыт бөлу   Б) Отбасындағы психологиялық ахуал                     

В) Отбасының әлеуметтік жағдайы  Г)Жоғары да аталғандардың 

барлығы маңызды 

6. Ата-аналарыңыз  тәрбиенің қандай әдісін қолданады? 

А) Түсіндіру, ақылмен айту    Б) Көндіру   В)Қатал тәртіп қою, 

қадағалау  Г)Мадақтау   Д) Жоғары да аталғандардың барлығын 

7. Сіздің ата-анаңыз біреуге пара берген жағдай болды ма? 

А) Иә  В) Жоқ 

8. Студенттің болашағына, тәрбиесіне колледж ұжымы өз ықпалын тигізе 

алады ма? 

А) Әрине   Б) Жоқ    В) Мүмкін, бірақ тәрбие отбасынан басталады 

9.Ата-анаңыз колледж қызметкерлеріне пара немесе сыйлық берген жағдай 

болды ма? 

А) Иә В) Жоқ 

10.  Сіз ата-анаңызбен адал сөйлесесіз бе? 

А) Иә В) Жоқ С) Кейде 

11.Баланың жақсы азамат болып өсуі үшін ата-аналар балаға нені үйрету 

керек(өз ойыңызды жазсаңыз). 

__________________________________________________________________
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