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 پرسشنامه سنجش میسان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

 .است ضذُ اًجبم لن اسالهی آصاد داًطگبُ دس کبسضٌبسی دٍسُ ًبهِ پبیبى یک دس ًبهِ پشسص ایي

  

  

 :دانشآموز گرامی

-دس ایي هغبلؼِ هحمك دس صذد است تب هیضاى ضبدی داًص. یکی اص ضشایظ صًذگی سؼبدتوٌذ، ثشخَسداسی اص یک صًذگی ضبد است

اًتظبس هیشٍد ثب . تجبسة ٍ ًمغِ ًظشات ضوب دس تحمك ایي هْن هیتَاًذ ثسیبس سَدهٌذ ثبضذ. آهَصاى دٍسُ ساٌّوبیی سا ثشسسی ًوبیذ

هغوئي ثبضیذ اعالػبت هشثَط ثِ . لغف لشاس دّیذ دس همبثل گضیٌِ هَسد ًظش، هب سا هَسد  (ý) هغبلؼِ دلیك هؤلفْْب ٍ صدى ػالهت

 .ضوب کبهالً هحشهبًِ تلمی ضذُ ٍ فمظ دس تجضیِ ٍ تحلیل هَسد استفبدُ لــــشاس هیگیشد

 ¨ سَم¨      دٍم ¨    اٍل  :  پبیِ تحصیلی¨                 پسش¨       دختش   : جٌسیت

  

 سؤاالت پشسطٌبهِ ضبدکبهی سدیف سؤاالت پشسطٌبهِ ضبدکبهی سدیف

(1) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. احسبس ضبدی ًویکٌن

 O. ًسجتبً احسبس ضبدی هیکٌن

 O. خیلی ضبد ّستن

 O. ثیص اص حذ ضبد ّستن

(2) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. ًسجت ثِ آیٌذُ خَش ثیي ًیستن

 O. ًسجت ثِ آیٌذُ خَش ثیي ّستن

 O. احسبس هیکٌن آیٌذّبی ًَیذثخص دس اًتظبس هي است

 O. احسبس هیکٌن صًذگی سشضبس اص اهیذی پیص سٍ داسم

(3) 

الف 

ة 

ج 

 د

. دس حمیمت اص ّیچ جٌجِ صًذگیبم ساضی ًیستن
O 

 O. اص ثؼضی جٌجْْبی صًذگیبم ساضی ًیستن

 O. اص ثؼضی جٌجْْبی صًذگیبم سضبیت داسم

 O. اص ّوِ جٌجْْبی صًذگیبم ساضی ّستن

(4) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. احسبس هیکٌن کٌتشل چٌذاًی ثش صًذگیبم ًذاسم

 O. احسبس هیکٌن تب اًذاصّبی ثش صًذگیبم کٌتشل داسم

 O. احسبس هیکٌن ثیطتش اٍلبت ثش صًذگیبم کٌتشل داسم

. احسبس هیکٌن ثش توبم جٌجْْبی صًذگیبم کٌتشل داسم
O 

(5) 

الف 

ة 

احسبس هیکٌن صًذگی چٌذاى سضبیت ثخص 

 O. ًیست

 O. احسبس هیکٌن صًذگی سضبیت ثخص است

(6) 

الف 

ة 

 O. اص خَدم چٌذاى ساضی ًیستن

 O. اص آًچِ ّستن احسبس سضبیت هیکٌن
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ج 

 د

احسبس هیکٌن صًذگی ثسیبسسضبیت ثخص 

 O. است

احسبس هیکٌن صًذگی ثیٌْبیت سضبیت ثخص 

 O. است

ج 

 د

 O. اص آًچِ ّستن خیلی احسبس سضبیت هیکٌن

 O. اص آًچِ ّستن ضذیذاً احسبس سضبیت هیکٌن

(7) 

الف 

ة 

ج 

 د

. ّشگض ثش سٍیذادّبی صًذگی اثش خَثی ًویگزاسم
O 

-ثِ ًذست ثش سٍیذادّبی صًذگی اثش خَثی هی

 O. گزاسم

. هؼوَالً ثش سٍیذادّبی صًذگی اثش خَثی هیگزاسم
O 

-ّویطِ ثش سٍیذادّبی صًذگی اثش خَثی هی

 O. گزاسم

(8) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. صًذگی کٌبس هیآین ثب 

 O. ثِ ًظش هي صًذگی خَة است

 O. اص ًظش هي صًذگی خیلی خَة است

 O. هي ػبضك صًذگی ّستن

(9) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. دس ٍالغ ثِ دیگشاى ػاللْبی ًذاسم

 O. کوبثیص ثِ دیگشاى ػاللْبی داسم

 O. خیلی ضذیذ ثِ دیگشاى ػاللْبی داسم

 O. ضذیذاً ثِ دیگشاى ػاللْبی داسم

(10) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. تصوین گیشی ثشاین هطکل است

 O. تصوین گیشی ثشاین ًسجتبً آسبى است

 O. دس ثیطتش هَاسد، تصوین گیشی ثشاین آسبى است

 O. ثِ ساحتی هیتَاًن ّش ًَع تصویوی ثگیشم

(11) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. ضشٍع ّش کبسی ثشاین هطکل است

 O. ضشٍع کبسّب ثشاین ًسجتبً آسبى است

 O. ضشٍع کبسّب ثشاین آسبى است

 O. احسبس هیکٌن اص ػْذُ ّش کبسی ثشهیآین
(12) 

الف 

ة 

ج 

 د

ٌّگبم ثیذاس ضذى اص خَاة کِ ًذست احسبس سفغ خستگی 

 O. هیکٌن

گْگبُ ٍلتی اص خَاة ثیذاس هیطَم، احسبس سفغ خستگی 

 O. هیکٌن

هؼوَالً ٍلتی اص خَاة ثیذاس هیطَم، حسبس سفغ خستگی 

 O. هیکٌن

ّویطِ ٍلتی اص خَاة ثیذاس هیطَم، حسبس سفغ خستگی 

 O. هیکٌن

(13 )

  

الف 

ة 

احسبس هیکٌن ثِ ّیچ ٍجِ تَاى ٍ ًیشٍیی 

 O (14). ًذاسم

الف 

ة 

 O. احسبس هیکٌن چیض صیجب ٍ لطٌگی دس دًیب ٍجَد ًذاسد

 O. ثؼضی چیضّبی دًیب سا صیجب هیجیٌن
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 ج

 د

 O. احسبس هیکٌن تب اًذاصّبی تَاى ٍ ًیشٍ داسم

 O. احسبس هیکٌن سشضبس اص تَاى ٍ ًیشٍ ّستن

 O. احسبس هیکٌن ثیبًذاصّبی تَاى ٍ ًیشٍ داسم

ج 

 د

 O. ثسیبسی چیضّبی دًیبس سا صیجب هیجیٌن

 O. ّوِ دًیب ثشاین صیجب ٍ لطٌگ جلَُ هیکٌذ

 

 

  

(15 )

  

الف 

ة 

ج 

 د

 O. احسبس هیکٌن رٌّن َّضیبس ًیست

 O. احسبس هیکٌن اص لحبػ رٌّی َّضیبسم

 O. احسبس هیکٌن اص لحبػ رٌّی ثسیبس َّضیبسم

 O. احسبس هیکٌن اص لحبػ رٌّی کبهالً َّضیبسم

(16) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. احسبس سالهتی ٍ تٌذسستی ًویکٌن

 O. کوب ثیص احسبس سالهتی ٍ تٌذسستی هیکٌن

 O. ثسیبس احسبس سالهتی ٍ تٌذسستی هیکٌن

 O. کبهالً احسبس سالهتی ٍ تٌذسستی هیکٌن

(17) 

الف 

ة 

ج 

 د

. ًسجت ثِ دیگشاى چٌذاى احسبس صویویت ًویکٌن
O 

-ًسجت ثِ دیگشاى تب حذٍدی احسبس صویویت هی

 O. کٌن

. ًسجت ثِ دیگشاى خیلی احسبس صویویت هیکٌن
O 

 O. ثِ ّوِ اًسبًْب ػطك هیَسصم

(18) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. اص گزضتِ خبعشّْبی خَش صیبدی ًذاسم

 O. اص گزضتِ چٌذ خبعشُ خَش داسم

 O. ثیطتش خبعشّْبی گزضتِ هي خَش ّستٌذ

 O. توبم خبعشّْبی گزضتِ هي خَش ّستٌذ

 (19) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. ّشگض حبلت ضَس ٍ ضَق ًذاسم

 O. ثؼضی ٍلتْب حبلت ضَس ٍ ضَق داسم

 O. ثیطتش ٍلتْب حبلت ضَس ٍ ضَق داسم

 O. ّویطِ داسای ضَس ٍ ضَق ّستن

(20) 

الف 

ة 

ج 

 د

ثیي آًچِ دٍست داضتن اًجبم ثذّن ٍ آًچِ اًجبم دادّبم، 

 O. فبصلْبی ّست

 O. ثؼضی اص چیضّبیی کِ هیخَاستن، اًجبم دادّبم

 O. ثسیبسی اص چیضّبیی کِ هیخَاستن، اًجبم دادّبم

 O. ّوِ چیضّبیی کِ هیخَاستن، اًجبم دادّبم

(21) 

الف 

ة 

 O. ًویتَاًن ٍلتن سا خیلی خَة تٌظین کٌن

 O. تب اًذاصّبی هیتَاًن ٍلتن سا خَة تٌظین کٌن
(22) 

الف 

ة 

 O. اص ثَدى ثب دیگشاى لزت هیجشم

 O. گبّی اص ثَدى ثب دیگشاى لزت هیجشم
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ج 

 د

 O. هیتَاًن ٍلتن سا خیلی خَة تٌظین کٌن

هیتَاًن ٍلتن سا ثشای ّش کبسی کِ هیخَاّن 

 O. اختصبظ دّن

ج 

 د

 O. هؼوَالً اص ثَدى ثب دیگشاى لزت هیجشم

 O. ّویطِ اص ثَدى ثب دیگشاى لزت هیجشم

(23) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. اثش خَثی ثش دیگشاى هیگزاسم

 O. گبّی اثش خَثی ثش دیگشاى هیگزاسم

 O. هؼوَالً اثش خَثی ثش دیگشاى هیگزاسم

 O. ّویطِ اثش خَثی ثش دیگشاى هیگزاسم

(24 )

  

الف 

ة 

ج 

 د

 O. دس صًذگی ّذف خبصی ًذاسم

 O. صًذگیبم تب اًذاصّبی هؼٌبداس ٍ ّذفوٌذ است

 O. صًذگیبم پش اص هؼٌبد ٍ ّذف است

 O. کل صًذگی هي هؼٌبداس ٍ ّذفوٌذ است

(25) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. هي احسبس تؼْذ ٍ فؼبلیت چٌذاًی ًویکٌن

 O. گبّی احسبس تؼْذ ٍ فؼبلیت هیکٌن

 O. غبلجبً احسبس تؼْذ ٍ فؼبلیت هیکٌن

 O. هي ّویطِ احسبس تؼْذ ٍ فؼبلیت هیکٌن

(26) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. فکش هیکٌن دًیب جبی خَثی ًیست

 O. فکش هیکٌن دًیب کوبثیص جبی خَثی است

 O. فکش هیکٌن دًیب جبی خیلی خَثی است

 O. فکش هیکٌن دًیب جبی ػبلی است

(27) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O.ثِ ًذست هیخٌذم

 O. کوب ثیص هیخٌذم

 O. صیبد هیخٌذم 

 O. ّویطِ دس حبل خٌذیذى ّستن

(28) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. آدم جزاثی ًیستن

 O. ًسجتبً جزاثی ّستن

 O. جزاة ّستن

 Oثیبًذاصُ جزاة ّستن

(29) 

الف 

ة 

ج 

 د

 O. ثِ ًظش هي ّیچ چیض جبلجی ٍجَد ًذاسد

 O. ثؼضی چیضّب سا جبلت هیجیٌن

 O. ثیطتش چیضّب سا جبلت هیجیٌن

 O. ثِ ًظش هي ّوِ چیضّب جبلجٌذ
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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