
  تشًیذ هحک را خْد ػخصیت:  رّاًؼٌاطی جالة تظت

. اطت جزیاى در رّاًؼٌاطاى تیي ارّپا در رّسُا ایي کَ اطت ػٌاطٔ ػخصیت تظت اطتاًذاردتزیي ّ آخزیي ایي. ًکٌیذ ػک تظت ایي تَ

 هی اًتخاب کَ را جْاتی ّ تاػذ طتتاىد کٌار ُن للن ّ کاغذ یک. کٌیذ رجْع خْدتاى تَ کؤ اطت کافٔ. ًیظت دػْارٓ کار اصاًل ُن پاطخِایغ

 : کٌیذ ػزّع پض حاضزیذ؟. تشًیذ جوغ ایذ گزفتَ کَ اهتیاسُایٔ تتْاًیذ کَ کٌیذ یادداػت کٌیذ

  داریذ؟ را احظاص تزیي آرام ّ تِتزیي رّس اس هْلغ چَ( ۱

  صثح،_  الف

  غزّب، ّ ػصز -ب

  ػة_  ج

  رّیذ؟ هٔ راٍ چگًَْ هؼوْاًل( ۲

  تلٌذ، ُآ لذم تا طزیغ، ًظثتًا_  الف

  ُن، طز پؼت ّ تٌذ ّلٔ کْتاٍ لذهِآ تا طزیغ، ًظثتًا -ب

  رّتزّ، صاف طزٓ تا تز، آُظتَ_  ج

  آُظتَ خیلٔ  –-ٍ سیز، طزتَ ّ آُظتَ_  د

  کٌیذ؛ هٔ صحثت دیگزاى تا ّلتٔ( ۳

  سًیذ، هٔ حزف طیٌَ تَ دطت ّ ایظتیذ هٔ_  الف

  د،کٌی هٔ لالب ُن در را دطتِا -ب

  گذاریذ، هٔ پِلْ در را دطت دّ ُز یا یک_  ج

  سًیذ، هٔ کٌیذ، هٔ صحثت اّ تا کَ ػخصٔ تَ دطت_  د

  هٓکٌیذ صاف را هُْایتاى یا سًیذ هٔ دطت تاى چاًَ تَ کٌیذ، هٔ تاسٓ خْد گْع تا_ -ٍ ّ

  ًؼیٌیذ؟ هٔ چگًَْ ُظتیذ، آرام ّلتٔ( ۴

  ُن، کٌار تمزیثًا پاُا ّ خن ساًُْا_  الف

  چِارساًْ، -ب

  تیزّى، تَ دراس ّ صاف پآ_  ج

  خن دیگزٓ سیز پا یک_  د

  دُیذ؟ هٔ ًؼاى ّاکٌغ چگًَْ اطت، جالة ػوا تزآ ّالؼًا چیشٓ ّلتٔ( ۵

  تْدٍ، جالة هْضْع چمذر دُذ ًؼاى کَ تلٌذ آ خٌذٍ_  الف

  تلٌذ، ًَ اها خٌذٍ،_  ب

  کْچک، پْسخٌذ تا_  ج

  تشرگ، لثخٌذ_  د

  کْچک خٌذلة_ ٍ

  ػْیذ؛ هٔ جوغ یا هیِوأً یک ّارد ّلتٔ( ۶

  ػْیذ هٔ ّارد ػًْذ، ػوا هتْجَ ُوَ کَ حزکتٔ ّ طالم تلٌذ صذآ تا_  الف

  گزدیذ هٔ ػٌاطیذ، هٔ کَ ػخصٔ دًثال تَ طزیغ ّ کٌیذ هٔ طالم آراهتز صذآ تا_  ب

  ًیاییذ ىطایزی ًظز تَ کٌیذ هٔ طؼٔ ػْیذ، هٔ ّارد آرام اهکاى حذ در_  ج

  کٌذ؛ هٔ لغغ را آى ػخصٔ یا دلیلٔ ًاگِاى اها داریذ، توزکش آى تز ُظتیذ، کارٓ هؼغْل طخت( ۷

  کٌیذ هٔ اطتمثال آى اس ّ ُظتیذ راضٔ ػذٍ ایجاد ّلفَ اس_  الف

  ػْیذ هٔ ًاراحت تظختٔ_  ب

  ػْد هٔ ایجاد حالت ۲ ایي تیٌاتیي حالتٔ_  ج

  داریذ؟ دّطت تیؼتز را یزس ُآ رًگ هجوْػَ اس کذاهیک( ۸

  ًارًجٔ یا لزهش -الف

  طیاٍ -ب

  کوزًگ آتٔ یا سرد -ج

  طثش -د

  ارغْأً یا تیزٍ آتٔ -ٍ

  طفیذ -ّ

  تٌفغ خاکظتزٓ، آ، لٍِْ -س



 

 

  کؼیذ؟ هٔ دراس حالتٔ چَ در خْاب، اس پیغ لحظات آخزیي در( ػة در) ُظتیذ رختخْاب در ّلتٔ( ۹

  پؼت تَ -الف

(  دهز) ػکن رّٓ -ب

  آ دایزٍ ّ خن کؤ ّ پِلْ تَ -ج

  دطت یک رّٓ تز طز -د

  …هالفَ یا پتْ سیز طز -ٍ

:  کَ تیٌیذ هٔ خْاب غالثًا ػوا آیا( ۱۰

.  افتیذ هٔ جایٔ اس -الف

.  ُظتیذ دػْا ّ جٌگ هؼغْل -ب

.  ُظتیذ چیشٓ یا کظٔ دًثال تَ -ج

.  ّریذ غْعَ آب در یا کٌیذ هٔ پزّاس -د

.  تیٌیذ ًؤ ابخْ اصاًل -ٍ

  تیٌیذ هٔ خْع ُآ خْاب هؼوْاًل -ّ

  اهتیاسات

(  اهتیاس ۶) ج ،(اهتیاس ۴) ب ،(اهتیاس ۲)الف: اّل طؤال

(  اهتیاس ۱) ٍ ،(اهتیاس ۲) د ،(اهتیاس ۷) ج ،(اهتیاس ۴) ب ،(اهتیاس۶) الف: دّم طؤال

(  اهتیاس ۶) ٍ ،(اساهتی ۷) د ،(اهتیاس ۵) ج ،(اهتیاس ۲) ب ،(اهتیاس ۴) الف: طْم طؤال

(  اهتیاس ۱) د ،(اهتیاس ۲) ج ،(اهتیاس ۶) ب ،(اهتیاس ۴) الف: چِارم طؤال

(  هتیاس ا ۲) ٍ ،(اهتیاس ۵) د ،(اهتیاس ۳) ج ،(اهتیاس ۴) ب ،(اهتیاس ۶) الف: پٌجن طؤال

(  اهتیاس ۲) ج ،(اهتیاس ۴) ب ،(اهتیاس ۶) الف: ػؼن طؤال

(  اهتیاس ۴) ج ،(اهتیاس ۲) ب ،(اهتیاس ۶) الف: ُفتن طؤال

(  اهتیاس ۱) س ،(اهتیاس ۲) ّ( اهتیاس ۳) ٍ ،(اهتیاس ۴) د ،(اهتیاس۵) ج ،(اهتیاس ۷) ب ،(اهتیاس ۶) الف: ُؼتن طؤال

(  اهتیاس ۱) ٍ ،(اهتیاس ۲) د ،(اهتیاس ۴) ج ،(اهتیاس ۶) ب ،(اهتیاس ۷) الف: ًِن طؤال

(  اهتیاس ۱) ّ ،(اهتیاس ۶) ٍ ،(اهتیاس ۵) د ،(اهتیاس ۳) ج ،(اهتیاس ۲) ب ،(اهتیاس ۴) الف: دُن طؤال

.  تؼٌاطیذ را خْدتاى ػخصیت ّ کٌیذ همایظَ هماتل جذّل تا را آهذٍ دطت تَ ػذد. سدیذ جوغ را اهتیاسُایتاى خة،

  گیزٓ ًتیجَ

 ًِایت تٔ ّ خْدهحْر هغزّر، را ػوا آًِا ُظتٌذ ُْػیار ّ هزالة ػذیذًا ػوا تا رفتار ّ ارتثاط در دیگزاى: اطت ۶۰ تاالٓ ػوا اهتیاس اگز* 

 تَ ًظثت ّ ًذارًذ اػتواد ػوا تَ هؼوْاًل اها «!!تْدم تْ جآ هي کاع»گْیٌذ هٔ ظاُز تَ ّ کٌٌذ هٔ تحظیي را ػوا گزچَ داًٌذ، هٔ جْ طلغَ

.  ُظتٌذ فزارٓ ّ هیل تٔ دّطتاًَ ّ ػویك آ راتغَ ایجاد

 تزآػفتَ ًاخْػایٌذ هْضْػات اس طزیغ کٌیذّ هٔ ػول فکز تذّى داًٌذ، هٔ پذیز تحزیک را ػوا دّطتاى تذاًیذ :داریذ اهتیاس ۶۰ تا ۵۱ اس اگز* 

 اُل ّ جظْر را ػوا دیگزاى!( آیٌذ درًؤ کار اس درطت اغلة ُزچٌذ) داریذ طزیغ گیزیِآ تصوین ّ جوغ رُثزٓ تَ هٌذ ػاللَ ، ػْیذ هٔ

  تظتز ّ ػزایظ ایجاد دلیل تَ هجوْع در ّ تزد هٔ لذت هاجزاجْیٔ اس کٌذ، هٔ اهتحاى ّ تجزتَ را چیش ُوَ کَ کظٔ. داًٌذ هٔ هخاعزٍ

.  تزًذ هٔ لذت تاى ُوزأُ اس ػوا، تْطظ ُیجاًات

 ػوا. یٌٌذب هٔ جذاب ّ جالة ّ کٌٌذٍ طزگزم طزسًذٍ، تاًؼاط، را ػوا دیگزاى ، تاػیذ اهیذّار خْد تَ :آّردیذ دطت تَ اهتیاس ۵۰ تا ۴۱ اس اگز* 

 تَ ُظتیذ لادر. رطیذ هٔ ًظز تَ فِویذٍ ّ کار هالحظَ هِزتاى، فزدٓ. ُظتیذ هٌذ تِزٍ خْتٔ رفتارٓ تؼادل اس ّ ُظتیذ جوغ تْجَ هزکش دائوًا

 تز ککن تِتزیي لشّم صْرت در ّ ػزایظ ُواى در ّ کٌیذ فزاُن را آًِا خٌذٍ ّ ُلِلَ اطثاب ّ ػْیذ دّطتاًتاى خْػٔ ّ ػادٓ تاػث هْلغ

.  ُظتیذ گزٍّ اػضآ

 تاُْع ػوا داًٌذ هٔ ُوَ. ُظتیذ ػول اُل ّ کار هالحظَ ، دلیك ُْػیار، هؼمْل، طایزیي ًظز در تذاًیذ :ػذ ػوا ًصیة اهتیاس ۴۰ تا ۳۱ اگز* 

 دّطت کظٔ تا اگز اها. کٌیذٓ ًن تاس را دّطتٔ تاب دیگزاى تا طادگٔ ّ طزػت تَ. ُظتیذ هتْاضغ ّ فزّتي ُوَ اس هِوتز اها ُظتیذ اطتؼذاد تا ّ

 ػْیذ هٔ دّطت طخت گزچَ داریذ را دّطتاًتاى عزف اس صویویت ّ صذالت ایي تاسگؼت اًتظار اها. ُظتیذ ػٌاص ّظیفَ ّ تاّفا صادق، ػْیذ

.  کٌیذ هٔ رُا را ُا دّطتٔ تز طخت اها

 ًِایت تٔ ّ هحتاط تظیار تظیار ػوا. ُظتیذ ایزادگیز اّلات گأُ هتأطفاًَ اها ُظتیذ کغ سحوت فزدٓ طایزیي ًظز در : اهتیاس ۳۰ تا ۲۱ اس* 

 ّ فکز تذّى ّ کؼذ هٔ تزدّع را دیگزاى تار جوغ در سیاد سهاى صزف تا ّ آراهغ کوال در کَ سحوتکؼٔ. رطیذ هٔ ًظز تَ کار هالحظَ

.  گیزیذ هٔ تصوین طپض ّ طٌجیذ هٔ را کارُا اًةجْ توام ُویؼَ ػوا داًٌذ هٔ دیگزاى. دُذ ًؤ ًظز ُزگش آًٔ ّ آ لحظَ تحزیک تزاطاص

 فکز اّ ػْض تَ طایزیي ُویؼَ کَ ػخصٔ داًٌذ هٔ دّدل ّ ػکاک آدهٔ ّ ػصثٔ خجالتٔ، را ػوا دیگزاى: داػتیذ اهتیاس ۲۱ اس کوتز اگز ّ* 

 ! ًذارد را دیگز افزاد تا ارتثاط ّ گزُّٔ کارُآ در درگیزػذى تَ توایل اصاًل کَ کظٔ. کٌٌذ هٔ هزالثت اّ اس ّ گیزًذ هٔ تصوین تزایغ کٌٌذ، هٔ


