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Questionnaire No: ____________

PERCEPTION TOWARDS RELIGIOUS FREEDOM AND CURRENT AFFAIRS
__________________________________________________________________________________________________________
QUALITY CONTROL GRID
Date of Interview

Observer Check

Time of Interview

Respondent’s Telephone Number

Interview Duration

Respondent Name

Interviewer Name

Verifier Name

Supervisor Check

Data Entry By

PLEASE GET THE RESPONDENT FOR 18 YEARS AND ABOVE ONLY
ENTER
CODE
HERE

STATE

ENTER
CODE
HERE

PARLIAMENT

1.

Perlis

1.

Padang Besar

2.

Kangar

3.

Arau

2.

Kedah

4.

Langkawi

5.

Jerlun

6.

Kubang Pasu

8.

Pokok Sena

9.

Alor Setar

10. Kuala Kedah

11. Pendang
15. Sungai Petani

3.

4.

5.

Kelantan

Terengganu

Penang

7.

Padang Terap

12. Jerai

13. Sik

14. Merbok

16. Baling

17. Padang Serai

18. Kulim-Bdr
Baharu

19. Tumpat

20. Pengkalan
Chepa

21. Kota Bharu

22. Pasir Mas

23. Rantau Panjang

24. Kubang Kerian

25. Bachok

26. Ketereh

27. Tanah Merah

28. Pasir Puteh

29. Machang

30. Jeli

31. Kuala Krai

32. Gua Musang

33. Besut

34. Setiu

35. Kuala Nerus

36. Kuala
Terengganu

37. Marang

38. Hulu
Terengganu

39. Dungun

40. Kemaman

41. Kepala Batas

42. Tasek Gelugor

43. Bagan

44. Permatang Pauh

45. Bukit Mertajam

46. Batu Kawan

47. Nibong Tebal

48. Bukit Bendera

49. Tanjong

50. Jelutong

51. Bukit Gelugor

52. Bayan Baru

54. Gerik

55. Lenggong

56. Larut

57. Parit Buntar

58. Bagan Serai

59. Bukit Gantang

60. Taiping

61. Padang Rengas

53. Balik Pulau
6.

Perak
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ENTER
CODE
HERE

STATE

7.

8.

9.

Pahang

Selangor

K. Lumpur

10. Negeri
Sembilan

11. Melaka

12. Johor

13. Sabah

ENTER
CODE
HERE

PARLIAMENT
62. Sungai Siput

63. Tambun

64. Ipoh Timor

65. Ipoh Barat

66. Batu Gajah

67. Kuala Kangsar

68. Beruas

69. Parit

70. Kampar

71. Gopeng

72. Tapah

73. Pasir Salak

74. Lumut

75. Bagan Datuk

76. Teluk Intan

77. Tanjong Malim

78. Cameron
Highlands

79. Lipis

80. Raub

81. Jerantut

82. Indera Mahkota

83. Kuantan

84. Paya Besar

85. Pekan

86. Maran

87. Kuala Krau

88. Temerloh

89. Bentong

90. Bera

91. Rompin

92. Sabak Bernam

93. Sungai Besar

94. Hulu Selangor

95. Tanjong Karang

96. Kuala Selangor

97. Selayang

98. Gombak

99. Ampang

100. Pandan

101. Hulu Langat

102. Bangi

103. Puchong

104. Subang

105. Petaling Jaya

106. Damansara

107. Sungai Buloh

108. Shah Alam

109. Kapar

110. Klang

111. Kota Raja

112. Kuala Langat

113. Sepang

114. Kepong

115. Batu

116. Wangsa Maju

117. Segambut

118. Setiawangsa

119. Titiwangsa

120. Bukit Bintang

121. Lembah Pantai

122. Seputeh

123. Cheras

124. Bandar Tun
Razak

125. Putrajaya

126. Jelebu

127. Jempol

128. Seremban

129. Kuala Pilah

130. Rasah

131. Rembau

132. Port Dickson

133. Tampin

134. Masjid Tanah

135. Alor Gajah

136. Tangga Batu

137. Hang Tuah Jaya

138. Kota Melaka

139. Jasin

140. Segamat

141. Sekijang

142. Labis

143. Pagoh

144. Ledang

145. Bakri

146. Muar

147. Parit Sulong

148. Ayer Hitam

149. Sri Gading

150. Batu Pahat

151. Simpang
Renggam

152. Kluang

153. Sembrong

154. Mersing

155. Tenggara

156. Kota Tinggi

157. Pengerang

158. Tebrau

159. Pasir Gudang

160. Johor Bahru

161. Pulai

162. Iskandar Puteri

163. Kulai

164. Pontian

165. Tanjung Piai

166. Labuan

167. Kudat

168. Kota Marudu

169. Kota Belud

170. Tuaran

171. Sepanggar

172. Kota Kinabalu

173. Putatan

174. Penampang

175. Papar

176. Kimanis

177. Beaufort
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ENTER
CODE
HERE

STATE

ENTER
CODE
HERE

14. Sarawak

State Assembly மாநில சட்டமன்றம்

PARLIAMENT
178. Sipitang

179. Ranau

180. Keningau

181. Tenom

182. Pensiangan

183. Beluran

184. Libaran

185. Batu Sapi

186. Sandakan

187. Kinabatangan

188. Silam

189. Semporna

190. Tawau

191. Kalabakan

192. Mas Gading

193. Santubong

194. Petra Jaya

195. Bandar Kuching

196. Stampin

197. Kota
Samarahan

198. Puncak Borneo

199. Serian

200. Batang Sadong

201. Batang Lupar

202. Sri Aman

203. Lubok Antu

204. Betong

205. Saratok

206. Tanjong Manis

207. Igan

208. Sarikei

209. Julau

210. Kanowit

211. Lanang

212. Sibu

213. Mukah

214. Selangau

215. Kapit

216. Hulu Rajang

217. Bintulu

218. Sibuti

219. Miri

220. Baram

221. Limbang

222. Lawas

Polling District வாக்குப்பதிவு மாவட்டம்

Locality [name of street or village] வட்டார பபயர் (பெரு மற்றும் கிராமத்தின் பபயர்
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SECTION B
V1

ெற்பபாதெய காலக்கட்டத்தில், உங்கள் வாழ்க்தகயில் பபாதுவாக நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக அல்லது
மகிழ்ச்சியற்ற நிதலயில் இருக்கின்றீர் ?
1.
2.
3.
4.
8.

V2

எல்லா சூழ்நிலைகலையும் கருத்தில் ககாண்ட பிறகு, நெருக்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் உங்கள்
உைவு எவ்ேளவு திருப்தியாக உள்ைது என்று நிலைக்கின்றீர்கள் ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V3

எப்பபாழுதும் ெவறானது
ஓரளவுக்கு ெவறானது
சில வேரங்களில் தேறானது
எப்பபாழுதும் ெவறானது இல்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

உங்களின் தனிப்பட்ட பார்லவயில், வருமாைம் மிகக் குலறவாை மற்றும் இன்னும் குழந்லதகலை
வைர்க்க இயைாத குடும்பத்திலிருந்து வரும் நபண் ஒருவர் கருக்கறலப்பு கெய்ேது தேைாைதா அல்லது
தேேற்றதா
1.
2.
3.
4.
8.

V6

எப்பபாழுதும் ெவறானது
ஓரளவுக்கு ெவறானது
சில வேரங்களில் தேறானது
எப்பபாழுதும் ெவறானது இல்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

மற்றும், ஒரே பாலிைத்தவர்களுக்கிலடய ஏற்படும் பாலியல் உறலவப் பற்றி என்ை நிலைக்கிறீர்கள்
1.
2.
3.
4.
8.

V5

முழுதமயான திருப்தி
மிகவும் திருப்தி
ஓரளவு திருப்தி
இரண்டுபம இல்தல
ஒரளவு திருப்தியில்தல
மிகவும் திருப்தியில்தல
முழுதமயான திருப்தியில்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

திருமணமாை ஒருவர் அவரின் துலண அல்ைாதவரிடம் பாலியல் உறவில் ஈடுப்படுவது தேைாைது
அல்லது தேறாைது அல்ை என்று நீங்கள் நிலைக்கின்றீர்கள்?
1.
2.
3.
4.
8.

V4

மிகவும் மகிழ்ச்சியாக
ஓரளவு மகிழ்ச்சியாக
மகிழ்ச்சியாக இல்தல
அறைவே மகிழ்ச்சியாக இல்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

எப்ரபாழுதும் தவறாைது
ஓேைவு தவறாைது
சில வேரங்களில் மட்டுரம தேறாைது
எப்நபாழுதும் தவறாைது இல்லை
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

பின்வரும் கூற்றுக்கு நீங்கள் ஒடன்படுகிறீர்கைா அல்லது இல்லையா ? கணேரின் வேறல பணம்
ஈட்டுவது; மறனவியின் வேறல வீட்லட மற்றும் குடும்பத்றத கவனித்துக் நகாள்வது ...
1.
2.
3.
4.
5.
8.

மிகவும் ஒத்துக்ககாள்கிவைன்
ஒத்துக்ககாள்கிவைன்
இேண்டுரம இல்லை
ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை
மிகவும் ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல
4
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முழுலமயாக
ெம்புகிரறன்

நிலறய ெம்பிக்லக
உள்ைது

ஓேைவு ெம்பிக்லக
உள்ைது

மிக குலறவாை
ெம்பிக்லக உள்ைது

ெம்பிக்லகரய
இல்லை

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

பின்வருவைவற்றின் ரமல் உங்களுக்கு
எவ்வைவு ெம்பிக்லக உள்ைது

V7

பாராளுமன்ைம்

1

2

3

4

5

8

V8

ேர்த்தகம் மற்றும் கதாழில் துலறகள்

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

சமய ஆலுைர்கள் மற்றும் மற்ற
மத அறமப்புகள்
V9

[சமய ஆலுைர்கள்; ரதவாையம்
(கிறிஸ்துவர்), பகாவில் (இந்து, பபௌெர்)].
[மத அறமப்புகள் : ஜாயிஸ், ஜாகிம்
(இஸ்லாம்), மபலசிய இந்து சங்கம் ]

V10

நீதிமன்ைங்களும் மற்றும் ெட்ட அறமப்பும்

1

2

3

4

5

8

V11

பள்ளிகளும் கல்வி முறையும்

1

2

3

4

5

8

V12

பின்வரும் கூற்றுக்கு எவ்ேளவு தூரம் ெம்மதிக்கிறீர்கள்?
மதத் தலைவர்கள் அவர்களின் நசல்வாக்லக பயைடுத்தி மக்கள் ரதர்தலில் எப்படி வாக்களிக்க
ரவண்டும் என்ற பாதிப்லப உருவாக்க கூடாது
[மதத் தலைவர் என்பவர் குருக்கல், பூசாரி,பாதிரியார் ரபான்ற உள்ளூர் அல்ைது பிற உயரிய மதத்
தலைவர்கலை உள்ைடக்கியது]
1.
2.
3.
4.
5.
8.

மிகவும் ஒத்துக்ககாள்கிவைன்
ஓேைவு ஒத்துக்ககாள்கிவைன்
இேண்டுரம இல்லை
ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை
மிகவும் ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

ஒத்துக்ககா
ள்கிவைன்

இேண்டுரம
இல்லை

ஒத்துக்நகா
ள்ைவில்லை

மிகவும்
ஒத்துக்நகா
ள்ைவில்லை

V13

ொம் விஞ்ஞானத்தில் அதிக ேம்பிக்றக
றேத்திருக்கிவைாம், மத ேம்பிக்றககளில்
வபாதுமாை ெம்பிக்லக இல்லை

1

2

3

4

5

8

V14

உலகத்றதச் சுற்றி பார்க்லகயில், மதங்கள்
ெமாதானத்றத விட வமாதறலரய அதிகமாக
விலைவிக்கிறது

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

V15

மிகவும் ேலுோன மத ேம்பிக்றகயுறடய
மக்கள் கபரும்பாலும் மற்ைேர்களிடம்
ெகிப்புத்தன்றமயற்ைேர்களாக
இருக்கிைார்கள்

பெர்வு
இல்தல
முடியவில்
தல

மிகவும்
ஒத்துக்ககா
ள்கிவைன்

பின்வரும் கூற்றுகளுக்கு எவ்வைவு தூேம்
சம்மதிக்கிறீர்கள் அல்ைது இல்லை
என்பலதக் குறிப்பிடவும்
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V16

இந்த ோட்டில் உள்ை சமய ஆலுைர்களுக்கும் மற்றும் மத அறமப்புகளுக்கும் மிக அதிகமாை ெக்தி
அல்லது மிகக் குறைவாை ெக்தி இருப்பதாக நீங்கள் நிறனக்கிறீர்கள்?
[சமய ஆலுைர்கள் மற்றும் மத அறமப்புகள் உதாேணத்திற்கு ஜாயிஸ், ஜாகிம் (இஸ்ைாம்), ரதவாையம்
(கிறிஸ்துவர்கள்), ரகாவில்கள் , மரைசிய இந்து சங்கம்]
1.
2.
3.
4.
5.
8.

V17

அைவிற்கு அதிகமாை சக்தி
மிக அதிகமாை சக்தி
சரியாை அைவிைாை சக்தி
குலறவாை சக்தி
மிக குலறவாை சக்தி
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

மக்களிலடரய கேவ்வேறு மதங்களும் ெமய கருத்துக்களும் உள்ைை. உங்கலை விட ரவறுப்பட்ட மதம்
அல்ைது வித்தியாசமாை சமய கருத்து நகாண்ட ஒருவருடன் உங்கள் உறவிைர் திருமணம் நசய்து
நகால்வலத நீங்கள் ஏற்றுக்ககாள்வீர்களா?
1.
2.
3.
4.
8.

கண்டிப்பாக ஏற்றுக்ககாள்ரவன்
ஒருவேறள ஏற்கலாம்
ஒருவேறள மறுக்கைாம்
நிச்ெயமாக மறுக்கைாம்
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

கண்டிப்பாக
அனுமதிக்கைாம்

ஒரு ரவலை
அனுமதிக்கைாம்

ஒருரவலை
அனுமதிக்கக் கூடாது

கண்டிப்பாக
அனுமதிக்க கூடாது

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

சிைரின் கருத்து நபரும்பான்லமயிைோல்
வழக்லகத்லத விட மிக வித்தியாசமாைதாகக்
(தீவிேமாை) கருதப்படுகிறது. மத சார்ந்த தீவிேமாை
கருத்து உள்ைவர்கள் அவர்களின் மத ெம்பிக்லகலய
மட்டுரம சரியாைது என்றும் மற்ற மத் த்திைர்
எல்ரைாரும் எதிரிகள் எை எண்ணுபவர்கைாக ொம்
புரிந்துக் நகாள்ைைாம் . இம்மாதிரியாை ெம்பேகலை
பின்வருவைவற்லற நசய்வதற்கு அனுமதி
நகாடுக்கைாம் என்று நிலைக்கிறீர்கைா
V18

கபாதுக் கூட்டங்கலை ஏற்பாடு நசய்து தங்களின்
கருத்துக்கறள கேளிப்படுத்தல்

1

2

3

4

8

V19

இலணயத்தில் அல்லது ெமூக ஊடகங்களில்
அேர்களின் கருத்துக்கறள கேளியிப்படுத்துதல்

1

2

3

4

8

V20

பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உங்களின் கடவுல் ெம்பிக்லகலய மிக சரியாக விவரிக்கிறது என்று
குறிப்பிடவும்
1. எைக்கு கடவுல் ெம்பிக்லக இல்லை
2. எைக்கு கடவுல் இருக்கின்றாோ இல்லையா என்று நதரியவில்லை மற்றும் அலத நதரிந்து
நகாள்வதற்கு எந்த ஒரு வழியும் இருக்கின்றது என்பதில் ெம்பிக்லக இல்லை
3. எைக்கு தனிப்பட்ட கடவுலின் மீது ெம்பிக்லக இல்லை ஆைால் ஒரு உயரிய சக்தியின் ரமல்
ெம்பிக்லக உள்ைது
4. சில ெமயங்களில் ோன் கடவுள் மீது ேம்பிக்றக றேத்திருக்கிவைன், ஆனால் மற்ை
ரெேங்களில் இல்றல
5. எனக்கு ெந்வதகங்கள் இருந்தாலும், ோன் கடவுள் மீது ேம்பிக்றக றேத்திருப்பலத
உணர்கிவைன்
6. கடவுள் உண்றமயில் இருக்கிைார் என்று எனக்கு கதரியும், அறத பற்றி எனக்கு ெந்வதகரம
இல்றல
8.

பெர்வு இல்தல முடியவில்தல
6
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பின்வறும் எந்த கூற்று கடவுலைப் பற்றிய உங்களின் ெம்பிக்லகலய விவரிக்கிறது
1.
2.

4.

எனக்கு கடவுல் நம்பிக்தக இல்தல; நம்பிக்தக இருந்ெதும் இல்தல
எனக்கு இப்வபாது கடவுள் ேம்பிக்றக இல்றல ஆனால் கடந்ெ காலத்தில் நம்பிக்தக
இருந்ெது
எனக்கு இப்வபாது கடவுள் ேம்பிக்றக இருக்கிறது, ஆனால் கடந்ெ காலத்தில் நம்பிக்தக
இல்தல
எனக்கு இப்வபாது கடவுள் ேம்பிக்றக இருக்கிறது; எப்பபாதும் நம்பிக்தக இருக்கிறது

8.

பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

3.

இல்றல, நிச்ெயமாக
இல்றல

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

V22

மரணத்திற்கு பிைகு ோழ்க்றக

1

2

3

4

8

V23

கொர்க்கம்

1

2

3

4

8

V24

ெேகம்

1

2

3

4

8

V25

மத அற்புதங்கள்

1

2

3

4

8

V26

[இைந்த] மூதாறதயரின் இயற்லகக்கு அப்பார்பட்ட
ெக்திகள்

1

2

3

4

8

ஆம், ஒருவேறள

இல்றல, ஒருவேறள
இல்றல

பின்வருவைவற்றின் ரமல் உங்களுக்கு ெம்பிக்லக
உள்ைதா

ஆமாம், கண்டிப்பாக

V21

மிகவும்
ஒத்துக்ககாள்கிவைன்

ஒத்துக்ககாள்கிவைன்

இேண்டுரம இல்லை

ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை

மிகவும்
ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

பின்வறும் கூற்றுகலை ெம்மதிக்கிறீர்கள்
அல்லது இல்றல என்பறதக் குறிப்பிடவும்

V27

ஒவ்கோரு மனிதனின் ரமல் தனிப்பட்ட
முறையில் கவைம் நசலுத்தும் ஒரு
கடவுள் இருக்கிைார்

1

2

3

4

5

8

V28

மக்கள் தங்கள் ோழ்க்றக பாலதலய
மாற்ை அதிகம் நசய்ய முடியாது

1

2

3

4

5

8

V29

எைக்கு வாழ்க்லக என்பது கடவுள்
இருப்பதால் மட்டும் தான்
அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிைது

1

2

3

4

5

8

V30

என்லை நபாருத்தவலே, வாழ்க்லக எந்த
ரொக்கமும் உலடயதல்ை

1

2

3

4

5

8

V31

நீங்கள் அர்த்தம் நகாடுத்தால் மட்டுரம
ோழ்க்றக அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்

1

2

3

4

5

8
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V33

இேண்டுரம இல்லை

ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை

மிகவும்
ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

1

2

3

4

5

8

உங்களின் கருத்தின் படி, உங்களின் மதம் ஆண்கலையும் நபண்கலையும் சமமாக ெடத்துகிறதா,
கபண்கறளவிட ஆண்கறள ென்றாக ெட த்துகிறதா, அல்ைது ஆண்கலைவிட நபண்கலை ென்றாக
ெடத்துகிறது?
2.
3.
4.
5.
8.

V34

ஒத்துக்ககாள்கிவைன்

V32

வதோலயங்கள், ரகாவில்கள், மசூதிகள்
மற்றும் மத வெறேகள் இல்லாமரை
கடவுளுடன் இறணவதற்கு எைக்கு
கொந்த ேழி உண்டு

மிகவும்
ஒத்துக்ககாள்கிவைன்

பின்வறும் கூற்றுகலை ெம்மதிக்கிறீர்கள்
அல்லது இல்றல என்பறதக் குறிப்பிடவும்

எந்த மதத்லத யும் பின்பற்றவில்லை
ஆண்கலையும் கபண்கறளயும் ெமமாக ேடத்துகிைது
கபண்கறள விட ஆண்கலை ேன்ைாக ேடத்துகிைது
ஆண்கறள விட கபண்கறள ேன்ைாக ேடத்துகிைது
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

நீங்கள் குழந்றதயாக இருந்தவபாது உங்கள் தாயின் மத்தரதர்வு என்ன? அது ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
98.

இஸ்லாம்
புத்ெ மெத்தினர்
இந்து
கிறிஸ்துவர்- கபொலிக்
கிறிஸ்துவர்- பபாபெஸ்ென்
மற்ற கிறிஸ்துவம்
படௌவீசம்
பகாண்பூசனீசம்
மெம் இல்தல
மற்றதவ குறிப்பிடவும்
பெரியவில்தல

V34a

மற்றலவகலை குறிப்பிடவும் ;

V35

98.பெர்வு இல்தல முடியவில்தல/ பெரியவில்தல 99. பதில் இல்தல
நீங்கள் குழந்றதயாக இருந்தவபாது உங்கள் தந்லதயின் மத ரதர்வு என்ன? அது ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
98.

இஸ்லாம்
புத்ெ மெத்தினர்
இந்து
கிறிஸ்துவர்- கபொலிக்
கிறிஸ்துவர்- பபாபெஸ்ென்
மற்ற கிறிஸ்துவம்
படௌவீசம்
பகாண்பூசனீசம்
மெம் இல்தல
மற்றதவ குறிப்பிடவும்
பெரியவில்தல
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V35a

மற்றலவகலை குறிப்பிடவும் ;
98.பெர்வு இல்தல முடியவில்தல/ பெரியவில்தல

V36

எந்த மத ெம்பிக்லகயில் [இருந்தால்] நீங்கள் வைர்க்கப்பட்டீர்? அது ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
98.

V36a

V37

இஸ்லாம்
புத்ெ மெத்தினர்
இந்து
கிறிஸ்துவர்- கபொலிக்
கிறிஸ்துவர்- பபாபெஸ்ென்
மற்ற கிறிஸ்துவம்
படௌவீசம்
பகாண்பூசனீசம்
மெம் இல்தல
மற்றதவ குறிப்பிடவும்
பெரியவில்தல

மற்றலவகலை குறிப்பிடவும் ;
98.பெர்வு இல்தல முடியவில்தல/ பெரியவில்தல 99. பதில் இல்தல
உங்களின் குழந்லதப் பருவத்தின் ரபாது, உங்கள் தாயார் எத்தலை முலற மத வெறேயில்
[பிோர்த்தலைகள்] கலந்துககாண்டிருக்கிறார்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
98.

V38

99. பதில் இல்தல

ஒரு பபாதும் இல்தல
ஒரு வருடத்தில் ஒரு முறைக்கும் குதறவாக
ஏறக்குதறய ஒரு வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை
ஒரு வருடத்தில் சில முதற
ஏறக்குதறய ஒரு மாெத்தில் ஒரு முதற
ஒரு மாெ த்தில் 2லிருந்து 3 முதற
கிட்டத்ெட்ட ஒவ்பவாரு வாரமும்
ஒவ்பவாரு வாரம்
ஒரு வாரத்தில் சில முதற
ொய் இல்தல
பசால்ல முடியவில்தல / நியாபகம் இல்தல

உங்களின் குழந்லதப் பருவத்தின் ரபாது, உங்கள் தந்லத எத்தலை முலற மத வெறேயில்
கலந்துககாண்டிருக்கிறார்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
98.

ஒரு பபாதும் இல்தல
ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறைக்கும் குதறவாக
ஏறக்குதறய ஒரு வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை
ஒரு வருடத்தில் சில முதற
ஏறக்குதறய ஒரு மாெத்தில் ஒரு முதற
ஒரு மாெ த்தில் 2லிருந்து 3 முதற
கிட்டத்ெட்ட ஒவ்பவாரு வாரமும்
ஒவ்பவாரு வாரம்
ஒரு வாரத்தில் சில முதற
ெந்தெ இல்தல
பசால்ல முடியவில்தல / நியாபகம் இல்தல
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V39

நீங்கள் 11 அல்லது 12 ேயதாக இருக்கும் ரபாது, எத்தலை முலற மத வெறேயில்
கலந்துககாண்டிருக்கிறீர்கள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
98.

V40

ஒரு பபாதும் இல்தல
ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறைக்கும் குதறவாக
ஏறக்குதறய ஒரு வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை
ஒரு வருடத்தில் சில முதற
ஏறக்குதறய ஒரு மாெத்தில் ஒரு முதற
ஒரு மாெ த்தில் 2லிருந்து 3 முதற
கிட்டத்ெட்ட ஒவ்பவாரு வாரமும்
ஒவ்பவாரு வாரம்
ஒரு வாரத்தில் சில முதற
பசால்ல முடியவில்தல / நியாபகம் இல்தல

இப்ரபாழுது நிகழ்காைத்லத பற்றி நிலைக்கும் நபாழுது…
எத்தலை முலற நீங்கள் பிோர்த்தலை நசய்கிறீர்கள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
98.

V41

ஒரு பபாதும் இல்தல
ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறைக்கும் குதறவாக
ஏறக்குதறய ஒரு வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை
ஒரு வருடத்தில் சில முதற
ஏறக்குதறய ஒரு மாெத்தில் ஒரு முதற
ஒரு மாெ த்தில் 2லிருந்து 3 முதற
கிட்டத்ெட்ட ஒவ்பவாரு வாரமும்
ஒவ்பவாரு வாரம்
ஒரு வாரத்தில் சில முதற
தினமும் ஒரு முதற
ஒரு நாளில் சில முதற
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

சமய பிோர்த்தலை/வெறேகளில் கலந்துககாள்ேறதத் தவிர வதோலயங்கள் அல்லது மற்ற ேழிபாட்டு
இடங்களில் ஏற்ப்பாடு நசய்யப்படும் நிகழ்ச்சிகளில் எத்தலை முலற நீங்கள் பங்வகற்று இருக்கிறீர்கள்?
1. ஒரு பபாதும் இல்தல
2. ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறைக்கும் குதறவாக
3. ஏறக்குதறய ஒரு வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை
4. ஒரு வருடத்தில் சில முதற
5. ஏறக்குதறய ஒரு மாெத்தில் ஒரு முதற
6. ஒரு மாெ த்தில் 2லிருந்து 3 முதற
7. கிட்டத்ெட்ட ஒவ்பவாரு வாரமும்
8. ஒவ்பவாரு வாரம் ப்
9. ஒரு வாரத்தில் சில முதற
98. பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

V42

கடந்த 12மாதங்களில், பிோர்தலை ரவலைகலைத் தவிே மற்ற ரவலைகளில் லபபில், குோன்,
சீர்திருத்தங்கள், வதாரா அல்ைது மற்ற புனித நூல்கலை படித்ரதா அல்ைது ரகட்ரடா உள்ளீர்கைா
1.
2.
8.

ஆமாம்
இல்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல
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V43

மதக் ெம்பிக்லகயின் காேணமாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வழிபாட்டிற்காக ஒரு இடம் /பகுதி
(கன்ஃபுஷியனிெம்),சாமி ரமலட ரபான்ற மதம் சார்ந்த நபாருட்கள், சிலுலவ (கிறிஸ்துவர்), சிலை (இந்து
மற்றும் கபௌத்த மதம்) அல்ைது கண்ணாடிப் ரபலழக்குல் லவக்கப்பட்ட குோன் வாசகம் (இஸ்ைாம்)
ரபான்றவற்லற லவத்திருக்கிறீர்கைா ?
1.
2.
8.

V44

ஆமாம்
இல்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

நீங்கள் எத்தலை முலற சமய காேணங்களுக்கு புனித தைங்கலை (மசூதி/ரகாவில்) நசல்வீர்கள்
[பதிைளிப்பவர்களுக்கு குறிப்பு ]
புனித தைங்கள் என்றால் சமய வழிப்பாட்டிற்காை இடங்களும் அல்ைது விசேஷமான மதம் சார்ந்த
இடங்கள். உதாேணத்திற்கு மக்கா, ரதசிய பள்ளி வாசல், புகழ்கபற்ை கெருெவலம் (இஸ்ைாம்), நசண்ட் ஏன்
ரதவாையம் (கிறிஸ்துவர்), அரயாத்திய மற்றம் பது ரகவ் ரகாவில் ( இந்து), ஊரடாங் மலை (நதௌயீசம்),
ரபாட் கய ( நபௌத்தர்), ரதநயன் ந ா ரகாவில் (நதௌயீசம் மற்றம் நபௌத்தர்), மற்றும் பை
நீங்கள் வழக்கமாக நசல்லும் புனித தைத்லத கணக்கில் நகாள்ைாமல்.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

V45

உங்கலை மிக சரியாக விவரிக்கும் கூற்று எது
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V46

ஒரு ச ாதும் இல்றல
ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறைக்கும் குறைவாக
ஒரு வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை
ஒரு வருடத்தில் சில முறை
ஏைக்குறைய ஒரு மாதத்தில் ஒரு முறை அல்லது அதற்கு சமலாக
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

மிக அதிகமான மெ நம்பிக்தக உதடயவர்
அதிகமான மெ நம்பிக்தக உதடயவர்
ஓரளவு மெ நம்பிக்தக உதடயவர்
இரண்டுபம இல்தல
குதறவான மெ நம்பிக்தக
மிக குதறவான மெ நம்பிக்தக
மெ நம்பிக்தக இல்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

உங்கலை மிக சரியாக விவரிக்கும் கூற்று எது
1. நான் ஒரு மதத்றத கதடப்பிடிக்கிபறன்; புனிதமான அல்லது இயற்றகக்கு அப்பார்ப்பட்ட
சக்தியில் ஆர்வமுல்ல ஆன்மீகம் ஈடுபாடு உதடயவராக என்தன உணர்கிபறன்
2. நான் ஒரு மதத்றதப் பின் ற்றுகிசைன், ஆனால் புனிதமான அல்லது இயற்றகக்கு
அப்பாற்ப்பட்ட ஆன்மீக ந ராக இருப் தாக என்தன நான் கருதவில்றல
3. நான் எந்ெ மதத்றதயும் பின் ற்றுவதில்றல, ஆனால் புனிதமான அல்லது இயற்றகக்கு
அப்பார்ப்பட்ட சக்தியில் ஆர்வமுல்ல ஆன்மீகம் ஈடுபாடு உதடயவராக என்தன
உணர்கிபறன்
4. நான் எந்ெ மதத்றதயும் பின் ற்றுவதில்றல, புனிதமான அல்லது இயற்றகக்கு
அப்பாற்ப்பட்ட ஆன்மீக ந ராக இருப் தாக என்தன நான் கருதவில்றல
8.

பெர்வு இல்தல முடியவில்தல
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மிகவும்
ஒத்துக்பகாள்ளவி
ல்தல

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

1

2

3

4

5

8

கதால்றலகள் அல்லது துன்பங்கள் ரெரும்
காைங்களில் ஆறுதலைாக இருக்க

1

2

3

4

5

98

V52

V53

2

3

4

5

8

எந்த மதத்தின் சமய ெம்பிக்லக பேப்பும்
முயற்சிகளிலும் அேசாங்கம் தலையிடக்
கூடாது

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

எல்லா சூழ்நிலைகலையும் கருத்தில்
ககாண்ட பிறகு- கேருக்கமாக குடியிருப்பு
பகுதியில் ோழும் கேவ்வேறு மதங்கலை
சார்ந்ரதார் இணக்கமாக ரசர்ந்து வாழ
முடியாது
மரைசியாவில் மதம் கடந்தக் காைத்தில்
நபாருத்தமாை இருந்தது, ஆைால்
எதிர்க்காைத்தில் இருக்காது
மவலசியாவில், மதம் கடந்த காலத்தில்
இருந்தறதப் வபால் இப்ரபாலதய
ோழ்க்றகக்கும் கபாருத்தமான உள்ைது.

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

V57

மிகவும்
எதிர்மறையாக

V56

இரண்டுபம
இல்தல

V55

ஓரளவு சாெகமாக

V54

மிகவும் சாெகமாக

பின்வரும் மத குழுகளின் ரமல் உங்களின்
கருத்து என்ை

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

1

மிகவும்

நபண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும்
இலடயிைாை சமத்துவத்திற்கு மதங்கள்
நபாதுவாக ஒரு தலடயாக அலமகிறை

கிறிஸ்துவர்கள்

1

2

3

4

5

8

இஸ்ைாமியர்கள்

1

2

3

4

5

8

இந்துக்கள்

1

2

3

4

5

8

புத்த மதத்தினர்

1

2

3

4

5

8

ஓரளவு
எதிர்மறையாக

V51

ஒத்துக்பகாள்கிபற

V50

ஒத்துக்பகாள்கிபறன்

V49

மிகவும்
ஒத்துக்ககாள்கிசைன்

பின்பரும் கூற்றுகளுக்கு நீங்கள்
உடன்படுகிறீர்கைா அல்ைது
மறுக்கிறீர்கைா

ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை

ஒத்துக்பகாள்ளவி
ல்தல

ென்பர்களின் எண்ணிக்லகலய அதிகரிக்க

ஒத்துக்பகாள்ளவில்தல

இரண்டுபம
இல்தல

V48

ஒத்துக்ககாள்கிசை
ன்

V47

மிகவும்
ஒத்துக்ககாள்கிசை
ன்

மதத்றதக் கறடப்பிடிப்பதின் வழி ஒருவர்
பின்வருவைவற்லற நசய்யவதற்கு
உதவியாக அலமயும் என்று
ஒப்புக்ககாள்கிறீர்களா அல்லது
இல்லையா
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V60

மிகவும்
எதிர்மறையாக

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

யூதர்கள்

1

2

3

4

5

8

ொத்திகவாதி / மத ெம்பிக்லக இல்ைாதவர்

1

2

3

4

5

8

ஓரளவு
எதிர்மறையாக

இரண்டுபம
இல்தல

V59

ஓரளவு சாெகமாக

V58

மிகவும் சாெகமாக

பின்வரும் மத குழுகளின் ரமல் உங்களின்
கருத்து என்ை

நபாதுவாக, உங்களின் உடல் ெைம் …
1.
2.
3.
4.
5.
8.

சிறப்பாக உள்ளது
மிகவும் நன்றாக உள்ளது
நன்று
ஓரளவிற்கு ஆபராக்கியமாக உள்ளது
பமாசமாக உள்ளது
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

SECTION C (OPTIONAL ITEM)
V61

நீங்கள் "மறு பிைப்லப" அதடந்திருக்கிறீர்களா அல்லது அந்த அனுபேம் உள்ைதா - அதாேது,
கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கலை அற்பனித்தப் ரபாது ோழ்க்றகயில் ஏற்படும் ஒரு திருப்பு முறன.
[ONLY ASK FOR CHRISTIAN RESPONDENTS]
1. ஆமாம்
2. இல்தல
8. பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

V62

இந்ெ அறிக்தககலுள் உங்கள் மெத்தில் பரிசுத்ெ பவொகமத்தெப் பற்றிய உங்களின் உணர்ச்சிகதள
சரியாக விவரிப்பது எது

V63

1.

புனித நூல்கள்/ சவதங்கள் கடவுளின் உண்றமயான வார்த்றதகளாகும். இந்த
வார்த்றதகள் யாவும் அப் டிசய வார்த்றதக்கு வார்த்றத எடுத்துக் ககாள்ளப் ட
சவண்டும்

2.

புனித நூல்கள்/ சவதங்கள் கடவுளின் வார்த்றதறய மாதிரியாக ககாண்டு
எழுதப் ட்டறவ . ஆனால் அறனத்தும் அப் டிசய வார்த்றதக்கு வார்த்றத எடுத்துக்
ககாள்ளப் ட கூடாது

3.

புனித நூல்கள்/ சவதங்கள் மனிதர்களால் திவு கேய்யப் ட்ட ஆதிகால புத்தகங்கள்,
புறனவுகள், வரலாறுகள், மற்றும் நன்சனறி விதிமுறைகள்

4.

இது எனக்கு க ாருந்தாது

8.

பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

நீங்கள் உங்கள் மதத்திற்கு திரும்பி வந்து அதன் பால் நபரிய அர்ப்பணிப்புகலை நசய்யவதற்கும்
ஏதாவது ஒரு முக்கியமாை திருப்பமுலை ஏற்பட்டுகிறதா
1.
2.
8.

ஆமாம்
இல்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல
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V68

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

V67

கண்டிப்பாக பிதை

V66

பிதைர்யாக
இருக்கலாம்

V65

சரியாக
இருக்கலாம்

V64

.

கண்டிப்பாக சரி

இப்ரபாது சற்று வித்தியாசமாக சிந்தியுங்கள்
பின்வரும் ஒவ்நவாரு கூற்றும் சரி அல்ைது பிலழ
என்று நிலைக்கிறீர்கள் என்பலத குறிப்பிடுக

தாயத்து, தகடு ரபான்ற அதிஷ்ட நபாருட்கள் சிை
ரெேங்களில் அதிஷ்த்டத்லதக் நகாடுக்கைாம்

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

சிை குரி நசால்பவர்கைால் எதிர்காைத்லத
உன்லமயாக கனிக்க முடியும்.
ெம்பிக்லக சார்ந்த மருத்துவத்லத
அமல்படுத்துபவர்களுக்கு கடவுல் அருளிய
குணமாக்கும் சக்தி உள்ைது
ஒருவர் பிறப்பின் ெட்சத்திேம் அல்ைது ஜாத்தகம்
அவரின் எதிர்காை பாதலயப் பாதிக்கைாம்

உங்கள் மதக் ககாள்றககள் மற்றும் வபாதறனகளுக்கு முரணாக ஒரு ெட்டம்
நிறைவேற்ைப்பட்டிருக்குமாைால் நீங்கள் ...
1.
2.
3.
4.
5.
8.

கண்டிப் ாக அச்ேட்டத்றதப் பின் ற்றுபவன்
அசநகமாக அச்ேட்டத்தப் பின் ற்ைலாம்
உங்கள் மதக் ககாள்றககறள ஒருசவறள பின் ற்ைலாம்
கண்டிப்பாக உங்கள் மெக் பகாள்தககதளத் ொன் பின்பற்றுவீர்கள்
எனக்கு எந்ெ மெக் பகாள்தகயும் இல்தல
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

V73
V74

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

V72

அதறபவ அச்சுருெல்

V71

பபரிய அச்சுருெல்
இல்தல

V70

அச்சுருெல்

V69

பபரிய அச்சுருெல்

பின்வரும் குழுகலைச் சார்ந்தவர்கலை ஒரு
அச்சுருத்தைா அல்ைது இல்லையா

கிறிஸ்துவர்கள்

1

2

3

4

8

இஸ்ைாமியர்கள்

1

2

3

4

8

இந்துக்கள்

1

2

3

4

8

புத்த மதத்தினர்

1

2

3

4

8

யூதர்கள்

1

2

3

4

8

ொத்திகவாதி / மத ெம்பிக்லக இல்ைாதவர்

1

2

3

4

8
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V75

நபாதுவாக, பிறலே ெம்ப முடியும் அல்ைது பிறரிடம் நதாரிடர்பில் இருக்கும்ரபாது அைவிற்கு அதிகமாக
கவைமாக இருக்க முடியாது என்று நசால்வீர்கைா
1.
2.
3.
4.
8.

மக்கள் எப்ச ாதும் நம்பகமானவர்கள்
மக்கள் பபாதுவாக நம்பகமானவர்கள்
மக்களிடம் பொடர்பு பகாள்ளும் பபாது கவனமாக இருக்க பவண்டும்
மக்கறள றகயாள்வதில் எப்ச ாதும் கவனமாக இருக்க பவண்டும்
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

V78

மறுப்பிறப்பு- இவ்வுைகில் மீண்டும் மிண்டும்
மறுப்பிறப்நபடுத்தல்

1

2

3

4

8

நிர்வானா

1

2

3

4

8

ஆம், ஒருசவறள

பெர்வு இல்தல
முடியவில்தல

V77

இல்றல, நிச்ேயமாக
இல்றல

V76

இல்றல, ஒருசவறள
இல்றல

ஆமாம், கண்டிப்பாக

பின்வருவைவற்றில் உங்களுக்கு ெம்பிக்லக உள்ைதா

இந்த கூற்றுக்கு நீங்கள் உடன்படுகிறீர்கைா?
ஒரு ொட்டின் சட்டம் எந்த ஒரு மதத்லதயும் சார்ந்ததாக இருக்கக் கூடாது.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

மிகவும் ஒத்துக்நகாள்கிரறன்
ஓேைவு ஒத்துக்நகாள்கிரறன்
இேண்டுரம இல்லை
ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை
மிகவும் ஒத்துக்நகாள்ைவில்லை
பெர்வு இல்தல முடியவில்தல

உங்கள் ரெேத்திற்கும் ஒத்துலழப்பிற்கும் ென்றி.ென்றி!
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