 ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان
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مقیاس بلوغ ایمان  -مقیاس یازدهم
Faith Maturity scale
ّشیه اص ایي عجبسات چمذس ثشای ضوب دسست است؟ ثشای ّشیه تٌْب یه پبسخ سا عالهت ثضًیذ .تب جبیی وِ هی
تَاًیذ غبدق ثبضیذ ،تَغیف وٌیذ وِ چمذس ٍالعب ّشگَیِ ثشای ضوب دسست است ٍ چمذس اص آى دسست ًیست وِ
ضوب دٍست داسیذ ثبضذ .اص ثیي ایي پبسخ ّب یىی سا اًتخبة وٌیذّ :یچگبُ ،دسست ،ثِ ًذست دسست ،یىجبس
دسست دس یه صهبى ،گبّی دسست ،اغلت دسست ،تمشیجب ّویطِ دسستّ ،ویطِ دسست .
1.هي ًگشاًن وِ وطَس هب ثِ حذ وبفی ثِ فمشا ووه ًوی وٌذ .
2.هي هی داًن وِ عیسی هسیح پسش خذاست وِ ثش سٍی غلیت هشد ٍ دٍثبسُ صًذُ خَاّذ ضذ .
3.ایوبًن ًسجت ثِ ایي وِ سٍصاًِ چغَس فىش هی وٌن ٍ عول هی وٌن ،ضىل هی گیشد .
4.هي ثِ دیگشاى دس سَاالت ٍ اثْبم ّبی دیٌی ضبى ووه هی وٌن .
5.هي توبیل ثِ اًتمبد اص دیگشاى داسم .
6.هي ٍلت آصادم سا دس ووه ثِ افشاد هطىل داس یب ًیبصهٌذ هی گزاسم .
7.ایوبًن ثِ هي ووه هی وٌذ دسست سا اص غلظ تطخیع دّن .
8.هي وبسّبیی ساوِ ثِ حفظ هحیظ ووه هی وٌذ ،اًجبم هی دّن .
9.هي ٍلتن سا ثِ خَاًذى ٍ هغبلعِ وتبة همذس اختػبظ هی دّن .
10.هي ٍلت ووی ثشای ثب خَد ثَدى داسم .
11.هي ّش سٍص ضَاّذی دال ثش فعبل ثَدى خذا دس جْبى هی ثیٌن .
12.هي خیلی خَة اص سالهت جسوی ام هشالجت هی وٌن .
13.هي سعی دس تحمك عذالت اجتوبعی داسم .
14.هي ثِ دًجبل فشغت ّبیی ثشای ووه ثِ سضذ هعٌَی خَدم ّستن .
15.هي ثشای عجبدت ٍ هشالجِ ٍلت هی گزاسم .
16.هي ثشای تحمك غلح جْبًی فعبلیت هی وٌن .
17.هي افشادی سا وِ عمبیذ دیٌی هتفبٍت اص هي داسًذ ،هی پزیشم .
18.هي دسن عویمی اص هسئَلیت پزیشی جْت وبّص دسد ٍ سًج دس جْبى داسم .
ّ19.شچِ اص سي هي هی گزسد ،دسون اص خذا تغییش هی وٌذ .
20.هي احسبس هی وٌن دس ّوِ هسئَلیت ّب ٍ تعْذاتی وِ داسم غشق ضذُ ام .
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21.هي سْن عوذُ ای اص صهبى ٍ پَل سا ثِ [ ثشای] ووه؛ ثِ افشاد دیگش اختػبظ هی دّن .
22.هي دس هَسد ثشاثشی صًبى ٍ اللیت ّب سخٌشاًی هی وٌن [ حشف هی صًن ].
23.هي حضَس خذا سا دس سٍاثغن ثب دیگشاى احسبس هی وٌن .
24.صًذگین پش اص ّذف ٍ هعٌی ضذُ است .
25.هي دسن ًوی وٌن چگًَِ فشد عبضك خذاًٍذ هی تَاًذ دسد ٍ سًج ثسیبس صیبد سا دس جْبى ثپزیشد .
26.هي هعتمذم وِ ثشای رخیشُ آخشت ثبیذ اص لَاًیي ٍ فشاهیي خذاًٍذ اعبعت وٌن .
27.هي هغوئٌن وِ هی تَاًن ثش ّش هطىل یب ثحشاًی غلجِ وٌن ٍ هْن ًیست وِ چمذس جذی ثبضذ .
28.هي دسثبسُ وبّص فمش دس ایبالت هتحذُ ٍ سشاسش جْبى ثسیبس ًگشاًن .
29.هي سعی هی وٌن ایوبًن سا دس هسبئل سیبسی اجتوبعی ثِ وبس ثشم .
30.صًذگین ثب عیسی هسیح گشُ خَسدُ است .
31.هي ثب افشاد دیگش دسثبسُ ایوبًن غحجت هی وٌن .
32.صًذگی ام سشاسش استشس ٍ ًگشاًی است .
33.هي ثشای ًطبى دادى عطمن ثِ افشادی وِ هاللبت هی وٌن ،اص سٍضن [عمبیذم] غشف ًظش هی وٌن .
34.هي ٍالعب احسبس هی وٌن وِ خذا هشا ساٌّوبیی هی وٌذ .
35.هي ًوی خَاّن ولیسبّبی ایي هلت دس اهَس سیبسی دخبلت داضتِ ثبضٌذ .
36.هي دٍست داسم ثب دیگشاى عجبدت وٌن ٍ دعب ثخَاًن .
37.هي فىش هی وٌن هسیحیبى دس صهیٌِ تجبست ثبیذ دسن ٍ ّوبٌّگی ثیي الوللی داضتِ ثبضٌذ .
38.هي ثِ عَس هعٌَی تحت تبثیش صیجبیی آفشیٌص خذا لشاس گشفتِ ام .
39.آیب ضوب هتعلك ثِ یه فشلِ دیٌی ّستیذ؟
ثلی  ....خیش ....
40.اگش پبسخ ضوب ثِ سَال لجلی "ثلی" است ،ضوب هتعلك ثِ وذام فشلِ ّستیذ؟
اًجوي ّبی خذاًٍذ  ...ولیسبی هسیح ...حَاسیَى هسیح  ...استذٍوس ضشق  ...پیشٍ ولیسبی اسمفی  ...همذسیي
اهشٍصی (فشلِ هَسهي)  ...ولیسبی لَتشاى -الىب ...ضَسای ولیسبی هیسَسی لَتشاى  ...ولیسبی وطیطی (ایبالت
هتحذُ آهشیىب ) ...جبهعِ دیٌی دٍستبى (فضلِ وَاوش)  ...وبتَثیه سٍهی  ...ثبپتیست جٌَثی ...هتذیست هتحذ
 ...سبیش ( لغفب عٌَاى فشلِ سا روش وٌیذ ) :
41.اگش ضوب عضَ ولیسبی هسیحی ّستیذ ،وذام اغغالح صیش ثْتش ًمص اغلی ضوب سا دس ولیسب تعشیف هی
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وٌذ؟
پیطَای سٍحبًی (هشد سٍحبًی ) ّ ...وبٌّگ وٌٌذُ آهَصش هسیحی  ...هعلن  ...عضَ ولیسب  ...سبیش
42.جٌس ؟
هشد  ...صى ...
ً43.ژاد /لَهیت؟
آهشیىبیی اسٍپبیی ( سفیذ)  ...آهشیىبیی آفشیمبیی  ...اسپبًیبیی  ...آهشیىبیی آسیبیی  ...اهشیىبیی ثَهی  ...سبیش( لغفب
هطخع وٌیذ )
44.ضوب عجمِ اجتوبعی خَد سا چگًَِ هطخع هی وٌیذ؟ فمیش عجمِ وبسگش عجمِ هتَسظ عجمِ هتَسظ سٍ ثِ
ثبال عجمِ ثبال
45.آیب صثبى ثَهی ضوب اًگلیسی است؟ ثلی  ...خیش ...
استشاّبى ؛ثشادلی جی ً ،بیت؛ دایبى جی ،سذالسه؛ ٍیلیبم ای  .عشح پشسطٌبهِ ٍ سٌجص ًگشش دیٌی  .تشجوِ
ٍ تبلیف هحوذ للی پَس ٍ هشین اسىبفی  .هطْذ :هشًذیض 4831 .
پشسطٌبهِ  ،یىی اص  44همیبس هشثَط ثِ آییي هسحیت است  .ایي همیبس ثِ ثعذ عوَدی ٍ ثعذ افمی ًگشش
دیي داس هسیحی تَجِ داسد .
همیبس فبلذ گضاسش سٍایی ٍ پبیبیی است اهب دسغذ پبسخگَیی ثِ ّش گضیٌِ سا داسد  .ثذیْی است وِ ثَهی ایشاى ٍ
فشٌّگ ایشاى ًیست.
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کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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