
 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه وان - مرجع پرسشنامه ایران

 
 

 
madsg.com 

Questionnaire1.com 

http://questionnaire1.com/
http://madsg.com/
http://madsg.com/
http://questionnaire1.com/


 

 فارسی MCQ30 پرسشنامه فراشناختی
  

  .کٌذ کِ از هشکالت آیٌذُ جلَگیری کٌن ًگراًی ّا ٍ اضطراب بِ هي کوک هی .1

 .ًگراًی ّا برای هي خطرًاک ّستٌذ. 2

. دربارُ ی افکارم بسیار فکر هی کٌن. 3

. در برابر ًگراًی ّا ، خستِ ٍ هایَس هی شَم. 4

. ٌّگاهی کِ در هَرد هشکالتن فکر هی کٌن ، از ػولکرد رٌّن ًیس هطلغ ّستن. 5

اگر ًتَاًن افکار ًگراى کٌٌذُ دربارُ هشکلی را کٌترل کٌن ٍ بؼذ از هذتی آى هشکل رخ دّذ ، بیاًگر ًقص ٍ . 6

. کَتاّی هي خَاّذ بَد

. ّویشِ برای تذاٍم ًظن ، ًگراى ّستن . 7

. در بِ خاطر سپردى کلوات ٍ اساهی حافظِ کوی دارم. 8

. افکار ًگراى کٌٌذُ ام ّویشگی ّستٌذ ، ّیج فرقی ًذارد کِ چگًَِ جلَی ایي افکار را بگیرم. 9

. ًگراًی کوک هی کٌذ کِ از چیسّایی کِ در رٌّن ّست ، سر در بیاٍرم. 10

. ًوی تَاًن از افکار ًگراى کٌٌذُ ام صرف ًظر کٌن. 11

. افکارم را تجسّن هی کٌن. 12

. بْتر است ّویشِ ، افکارم را تحت کٌترل داشتِ باشن. 13

. حافظِ ام بارّا هرا بِ اشتباُ اًذاختِ است. 14

. ًگراًی ّاین هی تَاًذ هرا آشفتِ ٍ پریشاى کٌذ. 15
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. دائوا از افکارم آگاُ ّستن. 16

. حافظِ ی ضؼیفی دارم. 17

. بِ کارکرد هغسم تَجِ زیادی دارم. 18

. از ػْذُ ی ًگراًی ّاین بر هی آین. 19

. ػذم تَاًایی بر کٌترل افکار، ًشاًِ ی ضؼف است. 20

. بوحض شرٍع ًگراًی ٍ استرس ، تَقف آى هشکل است. 21

. برای کٌترل ًکردى افکاری هؼیّي ٍ هشخص ، تٌبیِ خَاّن شذ. 22

. ًگراًی ٍ اضطراب بِ حل هشکالتن کوک هی کٌذ. 23

. در بخاطر سپردى اساهی هکاى ّا ، حافظِ کوی دارم. 24

. تفکر ّوراُ با تورکس ، بذ است. 25

. بِ حافظِ ی خَدم اطویٌاى ًذارم. 26

. اگر ًتَاًن افکارم را کٌترل کٌن ، ًخَاّن تَاًست آًْا را بکار ببرم. 27

. جْت اًجام ّر کاری بایذ کوی ًگراى باشن. 28

. در یادآٍری ٍقایغ ، حافظِ ی کوی دارم. 29

.  دائوا افکارم را اهتحاى هی کٌن. 30

ترجوِ ٍ تحلیل ػاهلی ایي پرسشٌاهِ قبال تَسط .  شذُ است اًجامایي ترجوِ تَسط سرکار خاًن فاطوِ بیذی 

 . فرد دیگری اًجام شذُ است 
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