
 

 
  نوجوانان و جوانان وضعيت فرديآبادي براي سنجش لطفپرسشنامة 

 

 ................سال   ...............ماه  ...............روز  ؟تاريخ تولد شما چيست -19

 

 �2دختر  �1پسر  :جنسيت -20

 

 ...................... �4ساير  �3معلم  �2دانشجو �1آموزدانش  كار شما چيست؟ -21

 

 كنيد؟تحصيل مي ايپايهدر چه  -22

سوم         �11دوم دبيرستان        �10اول دبيرستان        �9راهنماييسوم         �8راهنماييدوم         �7راهنمايياول 
 �12دبيرستان

 �16ليسانس دورة فوق        �15ليسانس دورة        �14فوق ديپلم دورة        �13پيش دانشگاهي
 

 چقدر بوده است؟ سال تحصيلي گذشتهميانگين كل نمرات امتحاني شما در  -23

 5/18�5تا  51/17  5/17�4تا  01/16 16�3تا  01/14 14�2تا  01/12 12�1تا  10
 20�6تا  51/18 

 

 تا اين تاريخ چقدر شده است؟ سال تحصيلي كنونيهاي امتحاني شما در ميانگين كل نمره -24

 5/18�5تا  51/17  5/17�4تا  01/16 16�3تا  01/14 14�2تا  01/12 12�1تا  10
 20�6تا  51/18 

 

 ):اند، تحصيالت زمان حيات ايشان در صورتي كه فوت كرده(تحصيالت پدر مدرك  -25

�5فوق ديپلم  �4ديپلم �3راهنمايي  �2ابتدايي �1كمتر از ابتدايي
   �6ليسانس 

 �10ارجحوزوي خ  �9حوزوي سطح  �8دكترا  �7فوق ليسانس

 

 ):اند، تحصيالت زمان حيات ايشان در صورتي كه فوت كرده(تحصيالت مادر  -26

�5فوق ديپلم  �4ديپلم �3راهنمايي  �2ابتدايي �1كمتر از ابتدايي
  �6ليسانس 

 �10حوزوي خارج  �9حوزوي سطح  �8دكترا  �7فوق ليسانس

 

 ................... . چند نفر است؟جمعاً ) با خودتان(تعداد كل افراد خانوادة شما كه با آنها زندگي مي كنيد  -27



 

   ).فقط يك مورد اصلي را عالمت بزنيدلطفاً (  كنيد؟ جا زندگي مي با چه كساني در يك -28

خواهر           �6پدر و نامادري          �5مادر و ناپدري          �4تنها          �3پدر          �2مادر          �1پدر و مادر
 �7يا برادر

 �12همسر و فرزندان          �11همسر          �10دوستان          �9 ساير اقوام          �8پدربزرگ يا مادربزرگ

 

 

 كنيد چقدر است؟متوسط درآمد ماهانة تمام افراد خانوادة شما كه با آنها در يك خانه زندگي مي -29
 �4هزارتومان 500 تا 301 �3هزارتومان 300 تا 201 �2رتومانهزا 200تا  101 �1هزارتومان و كمتر100

ميليون تومان  5/1 �7ميليون تومان 5/1يك تا   �6تومانيك ميليون  تاهزار 701 �5هزارتومان 700 تا 501
 �8و بيشتر

 

 چقدر است؟) هاي تحصيليجدا از هزينة رفت و آمد و هزينه(شما  توجيبي ماهانةر امقد -30

 �4هزار تومان 5تا  3001 �3هزار تومان 3تا  1001 �2تومان و كمتر 1000 �1ندارم

 �8هزار تومان 30بيشتر از  �7هزار تومان 30تا 20001 �6هزار تومان20تا10001  �5هزار تومان 10تا  5001

 

 داريد، مقدار آن چقدر است؟ درآمد ماهانة شخصياگر  -31

 300 تا 201 �4هزارتومان 200 تا 101 �3تومانهزار 100تا  51 �2هزار تومان 50كمتر از  �1ندارم
 �5هزارتومان

 �8هزارتومان 500 بيشتر از �7هزارتومان 500 تا 401 �6هزارتومان 400 تا 301

 

 )عالمت بزنيدبا تعيين اولويت مورد را  دوفقط لطفاً (شما است؟  مهمترين آرزوي زندگيكدام يك از موارد زير  -32

 �5قدرت رسيدنبه �4شدن قهرمان �3كردن حصيلت �2مشهورشدن  �1پولدارشدن

 ____ �10موارد ديگر       �9خدمت به مردم �8رفتن به خارج �7جهانگردي كردن  �6شدن دانشمند 

 

با تعيين مورد را  دوفقط لطفًا (از ميان چهره هاي نامبرده در زير، كدام دسته را بيش از بقيه مورد عالقة خاص خود مي دانيد؟  -33
 )عالمت بزنيديت اولو

�4سياستمداران �3هنرمندان  �2قهرمانان ورزشي  �1دانشمندان و فرهيختگان
  �5روحانيون 

            �9بازرگانان   �8جهانگردان  �7مديران برجسته   �6صاحبان صنايع
 ...............10ساير

 

   ؟مشخص كنيد ×المت زير را كه در منزل در اختيار داريد با ع امكانات فرهنگيهر يك از  -34
  



 �6تلويزيون در اطاق شخصي       �5اطاق شخصي       �4ويدئو       �3كامپيوتر       �2راديو       �1تلويزيون

 �10دسترسي به اينترنت  �9دسترسي به ماهواره  �8قفسةكتاب �7ميز تحرير براي مطالعه

 

 است؟ كه در خانة شما هست چندتا  غيردرسيتعداد كتابهاي  -35

 �5جلد 200تا101          �4جلد 100تا 51          �3جلد 50تا21          �2جلد 20تا 11          �1جلد 10كمتر از 

 �9جلد 1000بيشتر از           �8 جلد 1000 تا 501          �7 جلد 500تا  301          �6 جلد 300تا  201

 

 .دهد را تشكيل مي فعاليت فرهنگي شما در اوقات فراغتبيشترين زير ) يا موارد(كدام مورد  -36

 �5شعر و ادبيات �4علمي كارهاي  �3كامپيوتري كارهاي    �2مطالعة كتاب �1مذهبي فعاليتهاي

كار با     �9تماشاي ماهواره  �8ساير هنرها  �7موسيقي  �6درسي كالسهاي آموزشي
  �10اينترنت

 

  كنيد؟زير مي فعاليتهاي فراغتيچقدر از وقت خود را صرف هر يك از  يقاًدقطور متوسط، در شبانه روز، به -37

ديد و 4دقيقه        ....... استفاده از اينترنت 3دقيقه        ....... تماشاي ماهواره2دقيقه         ....... ايران تماشاي تلويزيون1
 دقيقه....... اقوام بازديد

  دقيقه....... ديگرتفريحات8          دقيقه....... بودن با دوستان7        قيقهد....... پارك 6 دقيقه....... ورزش5

 

 كدام يك از كتابهاي زير در خانة شما هست؟ -38

رسالة  �5الجنانمفاتيح  �4كتاب تفسير قرآن �3البالغهنهج �2الفصاحهنهج �1قرآن كريم
 �6عمليه

كليله  �11اشعار نظامي  �10ولوياشعار م  �9شاهنامه �8اشعار سعدي �7ديوان حافظ
 �12و دمنه

 

شما تاريخ و فرهنگ كهن ايران تا چه اندازه به نظر . دانيد كه ايران كشوري است كه تاريخي چندهزارساله داردشما مي -39
 ؟استارزشمند و افتخارآميز 

 �1خيلي كم �2كم          �3نسبتاً كم �4نسبتاً زياد   �5زياد �6خيلي زياد

 

ه نظر شما، ما ايرانيان تا چه اندازه توانايي آن را داريم كه افتخارات تاريخي و فرهنگي خود را زنده نگهداريم و يك ايران ب -40
 وجود آوريم؟به و پيشرفته مقتدر و باعظمت

 �1خيلي كم �2كم          �3نسبتاً كم �4نسبتاً زياد   �5زياد �6خيلي زياد

 

ي از مردم در پي آن هستند كه مشكالت زندگي خود را هرطور شده حل كنند و چندان توجهي به در اين دور و زمانه، گروه -41
كنيد كه اين گروه از مردم حق دارند كه چنين شما تا چه اندازه احساس مي. آرمانهايي چون خدمت به كشور و آباداني ايران ندارند

 كنند؟فكر مي



 �1خيلي كم �2كم          �3كم نسبتاً �4نسبتاً زياد   �5زياد �6خيلي زياد

 

 ؟كنيد كه شخصاً وظيفه داريد به كشور خود خدمت كنيد تا ايراني آباد و پيشرفته داشته باشيمشما تا چه اندازه احساس مي -42

 �1خيلي كم �2كم          �3نسبتاً كم �4نسبتاً زياد   �5زياد �6خيلي زياد

 


