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هيچي متوسط كم  زياد
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 وقت براي بازي دارم.

 من در باره چيزها، اطالعا ت و دانش دارم.

 من مهم هستم.

 من مي توانم كارهاي خودم را انجام دهم.

 بچه ها با من قهر مي كنند.

 من موفق هستم.

 نگرانم كه آسيب ببينم.

 مردم مرا دوست دارند.

 من اسباب بازي دارم.

 من پدرم را دوست دارم.

 من از خانه اي كه داريم ، راضي هستم.

 غذاهايي را كه مي خورم دوست دارم.

   آيا برادر داري؟ ......

   آيا خواهر داري؟ ......

   لطفا به دو سوال قبال جواب بده:

 من به علم عالقه دارم.          

 دوستم من را دوست دارد.

 من لباسهاي خوبي دارم.

باسمه تعالي

   پرسش ها:

جنسيت: ---------كالس: --------نام -----------  

  پسر/ دختر عزيزم:                                                                       

   اين برگه كه به شما داده شده است، ميخواهد در باره كودكان تحقيق كند. لطفا آنرا با دقت تكميل كن. هيچ 

جواب درست يا غلطي وجود ندارد ، فقط نظر تو مهم است.

 جمالت رابخوان و در مقابل آن با زدن عالمت مشخص كن كه اين جمله تا چه حد در مورد تو .درست است. 

يكي از موارد زياد، متوسط ، كم، يا هيچ را عالمت بزن

   از اينكه با حوصله خود به اين تحقيق كمك ميكني، از تو ممنون هستيم.
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به پدر و مادرم مي گويم كه چه چيزي برايم بخرند.

 از مادرم مي ترسم.

 مادرم من را مي زند.

 من با اراده هستم.

 دوست دارم يك حيوان داشته باشم.

 در مورد شغل آينده ام فكر مي كنم.

 مي توانم جلوي اتفاقات بد را بگيرم.

 مردم در باره من بد فكر ميكنند.

 از پدرم مي ترسم.

 پدرم  من را مي زند.

 من معلمم را دوست دارم.

 من پشتكار دارم.

مي دانم چه رشته درسي انتخاب كنم. 

 مي ترسم باليي سر پدر و مادرم بيايد.

 بچه ها من را قبول دارند.

 فيلم هايي كه دوست داشته ام، ديده ام.

 وقتي بچه ها با من قهر مي كنند ناراحت مي شوم.

 به جاهاي تفريحي مي روم.

 به اينكه من بيشتر به چه دردي مي خورم، فكر مي كنم.

 وقتي موضوعي را نمي فهمم، ناراحت مي شوم.

 من خوشگل هستم.

 من كارهاي سختي را بلدم  انجام دهم.

 مادرم من را دوست دارد.

 در مهماني ها مي ترسم غذا به من نرسد.

 من در خانه اجازه دارم نظرم را بگويم.

 من در خانه آزاد هستم.

 معلمم من را دوست دارد.

 من بچه فعالي هستم.
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برادرم من را دوست دارد.

 خواهرم من را دوست دارد.

در مورد موفقيت در رشته مورد عالقه ام فكر مي كنم.

به يادگرفتن عالقه دارم.

مي توانم ضعفهاي خودم را بشناسم.

اگر جواب چيزي را ندانم، راحت نيستم.

نگرانم پدر و مادرم گم شوند.

پدرم من را مسخره مي كند.

مي ترسم در بازي ببازم.

من پرزور هستم.

  پدرم من را دوست دارد.

 لباسهايم زيبا هستند.

دوست دارم پدرم شغلش را عوض كند.

به كتابها ي علمي عالقه دارم.

برادرم را دوست دارم.

خواهرم را دوست دارم.

سؤاالتي دارم كه مي خواهم جوابش را بدانم.

رفيق خوب دارم.

  وقتي خوردني به مدرسه مي برم، نگرانم بچه ها بگيرند.

  مادرم من را مسخره مي كند.

 من از شغل پدرم راضي هستم.

دوست دارم يك پرنده داشته باشم.

 به كتاب عالقه دارم.

 خودم را مي شناسم.

 دانستن چيزها من را شاد مي كند.

 ماندن در خانه را دوست دارم.

 اوقات فراغت به آينده فكر مي كنم.


