БАРНОМАИ ЉАВОНОНИ ПЕШСАФ
Пурсишнома оид ба муайян намудани сатњи Дониш, Рафтор ва Амал
Баъд аз анљоми фаъолият
Моњ ва Сол

Дафтари Каунтерпарт БЉП
Хиёбони Рўдакї 66, Хонаи 04, ш. Душанбе 734001, Љумњурии Тољикистон
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Таърихи рўз:

____/_____________/ ____________
рўз
моњ
сол

МУҚАДДИМА
Шумо барои ширкат намудан дар пурсиши мазкур љињати ѐрї додан ба Каунтерпарт
Интернэшнл дар бењтару хубтар дарк кардани дониш ва малакаю мањорати иштирокчиѐни
барномаи мо интихоб гардидед. Мо мехоҳем донем, ки фаҳмиш ва таассуроти Шумо оид ба
Барномаи Ҷавонони пешсаф чӣ гуна аст ва Шумо дар раванди иштирок дар ин барнома
кадом дониш ва малакаҳоро аз худ кардаед.
Иштироки Шумо дар пурсиш ихтиѐри мебошад. Агар Шумо дар пурсиш ширкат кардан
нохохед, лутфан саволномаро ба омўзгори љавонон баргардонед.
Иштироки Шумо дар пурсиш ба таври махфӣ сурат мегирад. Саволномаи Шумо танњо ба
муњаққиқи Барнома ва дастаи Каунтерпарт дар шањри Душанбе дастрас мебошад.
Муњаққиқ чавобњои пурсишномаро, ки аз тарафи чавонони водињои Зарафшон, Рашт ва
Бадахшонро пур карда шудаанд, дар якчоягї тањлил менамояд. Ба чавобњои шахсии Шумо
њеч кас нигоњ наменамояд ва мароқ зоњир намекунад. Муњаққиқ, ба равияњои умумии дар
байни њамаи љавонони ширкаткунанда буда, эътибор медињад.
Лутфан ба саволњои зерин аз рўи дониш ва фањмиши худ љавоб дихед. Агар Шумо ба
љавоби худ боварї надоред, калимаи «НАМЕДОНАМ»-ро бо аломати доира ишора кунед.

Ташаккури зиёд барои иштирок дар пурсишнома! Љавобњои Шумо барои
Барномаи Љавонони Пешсаф хело муњим мебошанд!
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Саволи -1А. Шумо ба кадом марказ ташриф меоваред? Лутфан бо аломати  ба яке аз
ҷавобҳо ишора намоед.
Дар Панҷакент:
[_] Панҷакент
[_] Лоиқ Шералӣ
[_] Халифа Ҳасан
Дар Рашт:
[_] Ғарм
[_] Навдӣ
[_] Боқӣ Раҳимзода
Дар ВМКБ:
[_] Хоруғ
[_] Поршинев
[_] Пастхуф
Саволи 1Б. Оё Шумо марказе, ки ширкат меварзед, иваз намудаед?
[_] Ња
[_] На
Саволи 1В. Агар иваз намуда бошед, сабабаш дар чист?
(Лутфан навишед)____________________________________
Саволи- 2. Санаи таваллуди Шумо
____/_____________/ ______
рўз
моњ
сол
Саволи -3. Љинси Шумо
[_] духтар
[_] писар

Љавоби мувофиқро интихоб кунед

Саволи-4A. Шумо дар синфи чанд мехонед?
Синфи ___ ___ (дар синфи чандум тахсил мекунед, онро нависед)
[_] Ман ба мактаб намеравам
Саволи-4Б. Агар ба мактаб наравед, сабабаш дар чист?
[_] ман њамаи талаботњоро иљро намудам ва мактабро хатм кардам
[_] маљбур хастам, ки барои оилаам кўмак расонам ва кор кунам
[_] сабабаш вазъи саломатиям мебошад
[_] барои кор кардан ќисман ва ѐ як сол дар муњочират будам
[_] дигар сабаб, лутфан шарњ дињед __________________________________________
Саволи -5. Забони асосии гуфтугӯии Шумо дар хона кадом аст? Лутфан бо аломати  ба
яке аз ҷавобҳо ишора намоед:
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[_] Точикї
[_] Ўзбекї
[_] Русї
[_] Помирї
[_] Дигар
(шарҳ диҳед) ____________________________
Саволи -6. Шумо намояндаи кадом миллат њастед? Лутфан бо аломати  ба яке аз
ҷавобҳо ишора намоед.
[_] Точик
[_] Ўзбек
[_] Рус
[_] Омехта
[_] Дигар (шарҳ диҳед) _____________________
Саволи-7. Кадоме аз инњо ба Шумо муњимтар мебошад: мансубияти қавмї-нажодї
(миллат) ѐ шахрвандї? Лутфан бо аломати  ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.
[_] Мансубияти қавмї-нажодї
[_] Шахрвандї
[_] Дигар (шарҳ диҳед) _____________________________
Саволи-8. Умуман гўем, Шумо чи қадар аз њаѐти худ қаноатманд њастед- хеле қаноатманд,
бо таври миѐна қаноатманд, бо таври миѐна қаноатманд нестам ва ѐ хеле қаноатманд
нестам? Лутфан бо аломати  ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.
Хеле қаноатманд Миѐна қаноатманд Миѐна қаноатманд нестам Хеле қаноатманд нестам
[_]
[_]
[_]
[_]

Саволњои дигар оид ба дониши умумї мебошанд. Шояд љавоб додан ба баъзеи онњо
мушкил ва ба баъзеи дигарашон осон бошад. Лутфан њар қадар, ки метавонед, чавоби
худро пешниҳод намоед.
Саволи-9. Ба фикри Шумо овоз додани шањрвандон дар интихобот то кадом андоза
муњим аст – хеле муњим, қисман муњим, на он қадар муњим ѐ тамоман муњим нест?
Хеле муҳим

[_]

Қисман муҳим

[_]

На он қадар муҳим

[_]

Тамоман муҳим нест

[_]

Намедонам

[_]

Саволи-10A. Ба њамаи масъалањои дар поѐн номбаршуда, магар онҳо барои низоми сиѐсӣ,
ки «демократия» ном дорад, заруранд ва ѐ системаро бо пайвастани онњо демократї гуфтан
мумкин аст? Лутфан бо аломати  ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.
Барои
Барои ба
демократия вуљуд омадани
хело зарур
демократия
аст
лозим нест

Намедонам

a. Интихоботи озод ва шаффоф
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б. Озодии Воситањои ахбори омма (ВАО)
в. Низоме, ки дар он президент, парлумон,
судњо салоњияти худро доранд
г. Њуқуқњои баробар ба занон
д. Њуқуқњои баробар ба шахсони дорои
имкониятҳои маҳдуддошта (маъюбон)
е. Њуқуқњои баробар ба њамаи гурўњњои
қавмї-нажодї
ё. Њуқуқњои баробар барои гурўњњои динї
Саволи 10Б. Плюрализми ақидаҳо чист? Лутфан бо аломати  ба ҷавобҳо ишора
намоед.
[_] Силсилаи ақидаҳо, ки ба рушди ҷомеа таъсири мусбӣ мерасонанд
[_] Силсилаи ақидаҳо, ки ба рушди ҷомеа таъсири манфӣ мерасонанд
[_] Гуногунии аќидаҳо, ки ба рушди љомеа таъсир надорад
[_] Усули баҳодиҳӣ ба тараққиѐти ҷомеа
Саволи 10В. Сохтори идоракунии давлати Тоҷикистон чи гуна аст? Лутфан бо
аломати  ба ҷавобҳо ишора намоед.
[_] Парламентӣ
[_] Президентӣ
[_] Шаҳрвандӣ
Саволи 10Г. Мақомоти худидоракунии маҳаллиро интихоб кунед. Лутфан бо аломати
 ба ҷавобҳо ишора намоед.
[_] Кумитаҳои маҳаллӣ
[_] Ҷамоъатҳо
[_] Ташкилотҳои шаҳрвандӣ
[_] Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия
Саволи-11. Шумо то чи андоза ақидањои дар љадвал овардашударо бо таври зайл: пурра
дастгирї мекунам, то андозае дастгирӣ мекунам, то андозае зид ҳастам, тамоман зид
њастам, баѐн менамоед?
Лутфан бо аломати  ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.
Пурра
дастгирӣ
мекунам

То
андозае
дастгирӣ
мекунам

То
андозае
зид
ҳастам

Тамоман
зид
њастам

Наме
донам

а. Кору фаъолият кардани
занон берун аз хона
б. Занон барои баровардани
ќарорњо, ки ба дења ва
љамоати онњо таъсир доранд,
љалб мешаванд
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в. Вазифањои роњбариро ба
ўҳда доштани занон
г. Таҳсили духтарон дар
макотиби олӣ
д. Маълумоти олї барои
духтарон

Саволи-12. Ба фикри Шумо айни замон занон дар чомеаи мо хуқуқхои зиѐдтар, ва ѐ камтар
ва ѐ баробар нисбат ба мардонро доранд? Лутфан бо аломати  ба яке аз ҷавобҳо ишора
намоед.
[_] Назар ба мардон њуқуқњои бештар
[_] Назар ба мардон њуқуқњои камтар
[_] Бо мардон њуқуқи баробар доранд
[_] Намедонам

Саволи-13. Ба фикри Шумо занон бояд ҳуқуқҳои бештар нисбати ба ҳозира дошта бошанд
ва ѐ камтар нисбат ба ҳозира дошта бошанд ва ѐ ҳуқуқҳоеро доро ҳастанд, ки айни ҳол ба
онҳо дастрас аст? Лутфан бо аломати  ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.
[_] Њуқуқњои бештар назар ба он ки айни замон доранд
[_] Њуқуқњои камтар назар ба он ки айни замон доранд
[_] Њуқуқњое, ки бояд дошта бошанд, доранд
[_] Намедонам
Саволи-14. Маъюб (шахси дорои имкониятҳои маҳдуддошта) будан маънои онро дорад,
ки шахс њолати чисмонї ѐ осебии доимие дорад, ки њаракат, њиссиѐт ѐ фаъолияти ӯро
мањдуд мекунад.
Бигўед, ки ақидањои зеринро чи гуна дастгирї менамоед? Лутфан бо аломати  ба яке аз
ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.
Пурра
Қисман
дастгирї дастгирї
мекунам мекунам

Қисман
зид
њастам

Тамоман
зид
Намедонам
њастам

а. Шахсони
имконияташон мањдуд
барои баровардани
ќарорњо, ки ба дења ва
љамоати онњо таъсир
доранд, љалб мешаванд
б. Шахсони
имконияташон маҳдуд
вазифањои роњбариро
ба ўҳда доранд
в. Маълумоти олї
доштани шахсони
имконияташон маҳдуд
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Саволи-15. Ба фикри Шумо айни замон шахсони имконияташон маҳдуд дар љомеаи мо
ҳуқуқњои зиѐд ѐ камтар ва ѐ њамон њуқуқхое, ки шахсони имкониятҳои маҳдуд надошта
соњибанд, доранд? Лутфан бо аломати  ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.
[_] Њуқуқњои бештар назар ба шахсони сињат
[_] Њуқуқњои камтар назар ба шахсони сињат
[_] Њамон њуқуқњое, ки одамони сињат доранд
[_] Намедонам

Саволи -16. Ба фикри Шумо шахсони имконияташон маҳдуд бояд ҳуқуқҳои бештар
нисбати ба ҳозира дошта бошанд ва ѐ камтар нисбат ба ҳозира дошта бошанд ва ѐ
ҳуқуқҳоеро доро ҳастанд, ки айни ҳол ба онҳо дастрас аст? Лутфан бо аломати  ба яке
аз ҷавобҳо ишора намоед.
[_] Њуқуқњои бештар назар ба он ки айни замон доранд
[_] Њуқуқњои камтар назар ба он ки айни замон доранд
[_] Њуқуқњое, ки бояд дошта бошанд, доранд
[_] Намедонам
Биёед дар бораи Шумо сўњбат кунем.
Саволи-1. Барои Шумо намунаи роњбари идеалї кист?
______________________________________________________________________
Саволи-2. Оѐ Шумо худро њамчун роњбар њисоб мекунед?
[_] Ња
[_] Не
[_] Намедонам
Саволи 3. Кадом мисолњоро оид ба роњбарии худи Шумо дар мактаб, љомеа ва кишвар
номбар карда метавонед? Њар қадар, ки метавонед мисолњо биёред.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Саволи 4. Агар Шумо худро њамчун роњбар намењисобед, оѐ мехоњед рўзе роњбар шавед?
Лутфан бо аломати  ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.
[_] Ња
[_] Не
[_] Намедонам

Саволи-5. Дар зарфи 6 моҳи гузашта кадом корњои зеринро ва чанд маротиба амалӣ
намудед?
Лутфан бо аломати  ба ҳар яке дилхоҳ аз ҷавоби муносиб ишора намоед ва чанд
маротиба иљро карданатонро дар њар љавоб нишон дињед.

Шанбегї ташкил кардам
Конкурс, чорабинї, намоишро дар мактаб ташкил кардам
Мусобиқаи варзишӣ ташкил кардам
Саѐҳат ба намоишгох, осорхона ва дар табиат ташкил
намудам
Чорабинї барои хонаи пиронсолон ва хонаи кӯдакон
ташкил кардам
Хонандаи сустхонро аз синфҳои поѐнӣ дар зери њимояи худ
қарор додам
Чамъоварии маводҳо барои ѐрии дигарон, ки ба он эхтиѐљ
доранд, ташкил кардам
Гурўњи мусиқї созмон додам
Дигар мисолњои корњои љамъитии анљом додаатонро оред
______________________________________________

Ишора
кунед
агар
ҷавоб Ҳа
бошад
[_]
[_]
[_]
[_]

Чанд
маротиба?

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

______________________________________________
______________________________________________

Намедон
ам

Тамоман
норозї

Норозї

Қисман
норозї

Қисман
розї

Розї

Пурра
розї

Саволи-6. Лутфан нишон дихед, ки Шумо ба гуфтањои зерин розї њастед ѐ на? Лутфан бо
аломати  ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.
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1) Ман метавонам дар љомеаи худ
дигаргунї ворид намоям
2) Ман метавонам проблемањоро њал
намоям
3) Ман арзишҳои дигаронро эњтиром
мекунам
4) Ман эҳсос менамоям, ки ҳамчун
роҳбар омода ҳастам
5) Ман бо миллатҳо ва халқиятҳои
дигар забон меѐбам
6) Ман бо одамони динашон дигар
забон меѐбам
7) Ман фикр мекунам, ки гўш кардан ва
эҳтиром намудани ақидаи дигарон
муҳим аст
8) Ман метавонам дар сурати дигарон
ба ман норозї будан ақидаамро баѐн
кунам
9) Ман метавонам аз вазъияте, ки
дигарон маро безобита мекунанд ва ба
ақидањои ман фишор меоваранд,
бароям
10) Кўдаконеро, ки ман дўст
намедорам, метавонанд ақидањои хуб
дошта бошанд
11)
Ман метавонам бо кўдакони дењот
бошанд
ва шањр забон ѐбам
ошанд
Саволи -7. Ќобилиятњои дар поѐн номбаршударо одамон њангоми бо дигарон оиди
машғулият ва ташаббусњои мухталиф кор кардан истифода мекунанд. Чи қадар Шумо
метавонед ин малакаю мањоратро истифода баред? Лутфан бо аломати  ба яке аз
ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.
Хело
хуб

Қаноат
бахш

Хело
бад

Тамоман
бад

Намедо
нам

Муошират бо калонсолон
Сухан кардан дар назди гурўњи
одамон
Қарор қабул кардан
Барои њалли масъала сарфањм
рафтан
Њамчун як аъзои гурўњ
бартараф кардани масъалае, ки
љомеа ба он ниѐз дорад
Банақшагирӣ ва ташкили кор
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Иљрои лоињањо
Арзёбии Барномаи Ҷавонони Пешсаф
(Танҳо барои иштирок дар пурсишномаи охир)
1. Кадом фаъолиятҳо дар Барномаи Ҷавонони Пешсаф ба Шумо писанд омад?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Оѐ Шумо ба фаъолиятњои дар поѐн нишондодашудаи Барнома иштирок кардед?
Лутфан нишон
дињед, агар
љавоб «Ња»
бошад
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

Курсњои тренингии Маърифати Шањрвандї
Грант ќабул кардед
Ба лагери тобистона иштирок кардед
Ба конфронси Љавонон иштирок кардед
Фаъолиятњои баъдимактабї

Агар Шумо ба тренинги Маърифати Шањрвандї иштирок карда бошед, лутфан ба
саволњои 3, 4 ва 5 љавоб дињед. Агар ба тренинг иштирок накарда бошед ба саволи 6
гузаред.
3. Оѐ Омӯзгори ҷавонон дар доираи Барномаи Ҷавонони Пешсаф усулҳои
интерактивии зеринро мавриди истифода қарор дод? Шумо метавонед бо аломати
 ба бештар аз як ҷавоб ишора намоед
Ҳа
Маърӯза (Лексия)
Бо истифода аз флип чарт
Нақшофарӣ
Мусоҳиба
Кори инфиродии мустақилона дар
синф
6. Вазифаи хонагӣ
7. Маводҳои тақсимотӣ барои бо худ ба
хона бурдан
8. Нақшаи амали инфиродӣ
1.
2.
3.
4.
5.

4. Дар маҷмӯъ, усулҳои дарсдиҳӣ аз тарафи Омӯзгорони ҷавонон чӣ тавр буданд:
таъсирбахш, то андозае таъсирбахш, на он қадар таъсирбахш ва ѐ тамоман
таъсибахш набуданд?
[_] Хеле таъсирбахш
[_] То андозае таъсирбахш
[_] На он қадар таъсирбахш
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[_] Тамоман таъсирбахш не
[_] Намедонам
5. То кадом андоза Шумо ба Омӯзгорони ҷавонон баҳогузорӣ менамоед. Лутфан бо
аломати  ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.
Аъло

Хеле хуб

Он қадар
хуб не

Хеле
бад

Намедонам

a. қобилияти пурра
фаҳмонда додани мавзӯъ
б. Доштани дониш оид ба
мавзӯи додашуда
в. Дараҷаи озодона дастрасӣ
доштан ва муроҷиат
намудан ба омӯзгор
г. Эҳтиром барои иштироки
ҷавонон
6. То кадом андоза гуфта метавонед, ки аз Барномаи Ҷавонони Пешсаф Шумо чӣ
омӯхтед- аз ҳад зиѐд, хеле хуб, як қисме ва ѐ тамоман ҳеҷ чиз?
[_] Аз ҳад зиѐд
[_] Хеле хуб
[_] Як қисме
[_] Тамоман ҳеҷ чиз
[_] Намедонам
7. Кадом намуди фаъолияте, ки аз тренинги Барномаи Љавонони Пешсаф гирифта
будед, мехоњед инкишоф дињед?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Кадом фаъолияти муҳим Шуморо дар марказ бештар барои иштирок ҷалб менамояд?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. То кадом андоза Шумо майл доред ки иштироки худро дар Барномаи Ҷавонони
Пешсаф идома диҳед: бештар майл дорам, то андозае майл дорам, то андозае майл
надорам ва ѐ тамоман майл надорам?
[_] Бештар майл дорам
[_] То андозае майл дорам
[_] То андозае майл надорам
[_] Тамоман майл надорам
[_] Намедонам
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10. Оѐ Шумо ягон пешнињод ба Барномаи Љавонони Пешсаф доред? Агар пешнињодњо
дошта бошед, лутфан шарњ дињед.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ТАШАККУРИ ЗИЁД!!!
ЉАВОБЊОИ ШУМО БАРОИ МО ХЕЛО МУЊИМ МЕБОШАНД!!!
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