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 تست خًدشىاسیتست درخت 

 ايل درخت وقاشی کىید بعد خًد را بشىاسید

تثیٌیس تیطتط ضثیِ وسام یه  . زضذتی ضا وِ وطیسُ ایس تا زضذتاًی وِ زض پاییي صفحِ هَخَز است همایسِ وٌیس

تطای ایي . تعس ضطح هطتَغ تِ آى زضذت ضا ترَاًیس تا زضتاضُ ذَز ٍ ضٍحیِ تاى چیعّای خسیس وطؿ وٌیس. است 

 .وِ زٍستاًتاى ضا تْتط تطٌاسیس اظ آًْا ترَاّیس وِ زضذتی تطسین وٌٌس

 *کلید تست *

 ضىل ضاذِ ّا هْن است ٍ ایي تست ، ضٍحیِ 8 تا 1زض زضذت ّای ضواضُ . زضذت زض ایي تست ٍخَز زاضز  16

 ضىل تٌِ زضذت هَضز ًظط 16 تا 9اظ ضواضُ . ضوا ضا تط اساس ـطهی وِ تِ ضاذِ ّا زازُ ایس تدعیِ ٍ تحلیل هی وٌس

تسیي تطتیة ضوا اظ ایي تست زٍ خَاب تِ زست هی آٍضیس وِ یىی هطتَغ تِ ضىل تٌِ زضذت است ٍ یىی . است

 .هطتَغ تِ ضاذِ ّاست

    

    

    

    

madsg.com
questionnaire1.com

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=58875
http://madsg.com
http://questionnaire1.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com


 

 

 

 

 شاخٍ َای اوبًٌ ي گرٌ خًردٌ  – 1

 

ضوا اظ ًظط هٌؽك ٍ اًسیطِ تِ اًساظُ واـی تالػ ضسُ ایس ٍ هی تَاًیس تعازل ضا زض ظًسگی تاى تطلطاض وٌیس ، ظیطا 

اصالً خاُ ؼلة ٍ اـعٍى ذَاُ ًیستیس ٍ اظ ضلاتت تا . احساسات پطذاضگطاًِ ٍ اـطاؼی ٍ ذَاستِ ّای ًاهعمَل ًساضیس

توام هطاحل سرت ٍ . تیص اظ حس تِ ذاًِ ٍ ذاًَازُ ٍ زٍستاى ذَز ٍاتستِ ّستیس . اؼطاـیاًتاى ذَضتاى ًوی آیس 

. تحطاًی ضا تِ ذَتی پطت سط هی گصاضیس ظیطا زض ؼثیعت ضوا ذصَصیت اًفعالی ٍ تأییس پصیطی ضسیسی ًْفتِ است 

  .تسذَاّاى هوىي است ایي آضاهص ـىطی ضوا ضا ًاضی اظ تٌثلی تساًٌس

 

  . درختی کٍ بر شاخٍ َا ي تىٍ آن َاشًرزدٌ ي سایٍ اوداختٍ اید – 2

 

هوىي است ًگطاى اظ زست زازى وسی تاضیس . ایي ًماضی اظ یه تطس یا ًگطاًی زض ظویط پٌْاًتاى حىایت هی وٌس 

ایي عسم اعتواز تِ ًفس سثة هی ضَز گاّی . ، یا اظ ایي تتطسیس وِ تِ آضظٍّایتاى ٍ ًمطِ ّایی وِ وطیسُ ایس ًطسیس

تطسْا ضا اظ ٍخَز ذَز زٍض وٌیس تا ضاحت تاضیس ٍ اظ احساس ظًسگی . زض ٍخَز ذَز احساس تی وفایتی وٌیس

  .وطزى زض ظیط اتطّا ضًح ًثطیس
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 درخت سري ي عید وًئل  – 3

 

اگط زضذتی ضثیِ واج ّای وطیسوس وطیسُ ایس ًطاى هی زّس وِ ًوی تَاًیس تا آزهْای الىی ذَش ٍ تی تٌس ٍ تاض 

ظوٌاً ووی تستیي ّستیس ٍ هعتمسیس وِ ًثایس اظ ضٍی ظاّط اـطاز لعاٍت وطز ؛ ظیطا گاّی ظیط واسِ ًین . وٌاض تیاییس 

عمایس هحىن ٍ پاتطخایی زاضیس ٍلی لسضت ایي ضا ًساضیس وِ عمایس ذَز ضا تا ًطهص ٍ آضاهص تِ . واسِ ای است 

الثتِ ضایس ایي  .ضضتِ ای اظ تلری زض ٍخَزتاى است وِ ضوا ضا ووی تلد ٍ ًچسة خلَُ هی زّس . زیگطاى تمثَالًیس 

 هثاضظُ وٌیس " تلری"تایس سعی وٌیس تا ایي  . ، ًاضی اظ تدطتِ ّای تلری است وِ زض ظًسگی گصضتِ ذَز زاضتِ ایس

  .ٍ ذاؼطات تس گصضتِ ضا تِ زست ـطاهَضی تسپاضیس ٍ اظ هطزم ٍ ظًسگی تا ذَضطٍیی تیطتطی استمثال وٌیس

 

 درخت میًٌ دار  – 4

 

اگط زضذتی وِ وطیسُ ایس تط ضاذِ ّایص هیَُ است تایس گفت وِ ضوا گطـتاض یه خَض ؼن ذَضزى هؽثَع زض 

زض . اظ ایي وِ گاّی زض اـسطزگی ؼطق ضَیس ٍ ؼثاض اًسٍُ تط صَضتتاى تٌطیٌس لصت هی تطیس . ٍخَز ذَز ّستیس 

عیي حال تسیاض هطتالیس وِ ّویطِ هَضز تَخِ اؼطاـیاى تاضیس ٍ گاّی زضٍؼْای وَچىی هی گَییس تا خلة تَخِ 

وٌیسٍ الثتِ گاّی ّن اظ اؼطاـیاى زضٍغ هی ضٌَیس تا ایي حال ایي زضٍؼْا ضا چَى ضیطیي ٍ ضؤیا ساظ ّستٌس هی 

اگط زض ًماضی ذَز هیَُ ّای زضذت ضا تِ حالت ـطٍ اـتازى اظ ضاذِ ّا ًطاى زازُ ایس هعٌایص ایي است وِ . پسٌسیس 

  .حس هی وٌیس وسی وِ زٍستص زاضیس زض حال تطن وطزى ضواست
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 ضاذِ ّای حلمِ حلمِ  – 5

 

. اگط زضذت ذَز ضا ضثیِ ایي تصَیط وطیسُ ایس ضوا ـطزی تا توایالت لَی ٍ هستحىن ًسثت تِ آظازی ـطزی ّستیس

الثتِ تا حسٍزی ّن هٌعٍی ٍ زضٍى گطاییس ٍ ضرصیت ذَزتاى ضا واهالً تِ زٍض اظ وٌتطل زیگطاى لطاض هی زّیس ٍ تِ 

هی وَضیس ؼَضی ظًسگی وٌیس وِ ایسُ آل ذَزتاى است ٍ تِ ّویي زلیل . ًسضت تحت تأثیط سایطیي لطاض هی گیطیس 

ٍلی هعاضطتْایتاى تا آًْا ّطگع اظ حسٍزی وِ تعییي وطزُ . زٍستاًتاى ضا تا ضٍضي تیٌی ٍ زلت واـی تط هی گعیٌیس 

  . اعتواز تِ ًفس ضوا لاتل تحسیي است. ایس ًوی گصضز

 

 شاخٍ َای برَىٍ ي وًک تیس  – 6

 

ضوا ّویطِ زض حالت تساـعی ّستیس ٍ حس هی وٌیس زیگطاى هی ذَاٌّس تِ ًَعی تِ ضوا حولِ وٌٌس، تِ ّویي زلیل 

هی تَاى گفت وِ زض ضرصیت ضوا . زض تیطتط هَاضز ، لثل اظ ّط السام اظ ؼطؾ آًْا ذَزتاى حولِ ضا آؼاظ هی وٌیس 

ایي ذاضّا زض ظوي ًطاًِ ی . ذاضّایی ّست وِ ذیلی ضاحت حاظطیس آى ضا تِ خاى ٍ ضٍح اؼطاـیاى ٍاضز وٌیس 

سعی وٌیس آضاهص . ترطی پٌْاى زض ؼثیعت ضواست وِ تلری والم ٍ زٍستاًِ ًثَزى ضـتاضتاى ضا هَخة هی ضَز 

زاضتِ تاضیس ٍ تِ ظویط پٌْاى ذَز اخاظُ زّیس ضوا ضا زض خْت زٍست زاضتي هطزم ٍ ذَتی ّا ّسایت وٌس ، تا تطای 

ّوِ هحثَب ٍ زٍست زاضتٌی تاضیس ، چَى ذَضثرتاًِ استعساز هحثت ٍ هْطتاًی وطزى زض ٍخَز ضوا ًْفتِ است ٍ 

  . ضوا ـمػ تایس آى ضا پطٍضش زّیس
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 شاخٍ َای ري بٍ پاییه  – 7

 

ضوا زض احساس ولی ذَزتاى اظ ظًسگی ًتَاًستِ ایس . ایي زضذت هتأسفاًِ اظ ذَضحالی تاؼٌی حىایت ًوی وٌس 

زض یه لحظِ تحت تأثیط . ٍاوٌص ّایتاى حساب ضسُ ًیست . زض لحظِ ، تصوین هی گیطیس . تعازل تطلطاض وٌیس 

تطای ضوا یه تصوین لؽعی گطـتي ٍ هستْا ٍلت ضا تطای ضسیسى تِ آى . حاالت ٍ احساسات آًی لطاض هی گیطیس 

تِ . زض تیطتط لحظِ ّا تطخیح هی زّیس اظ آى تصوین صطؾ ًظط وٌیس . صطؾ وطزى واض تسیاض زضَاضی است 

ذصَظ تِ هحط آى وِ اٍظاع ، اًسوی تطایتاى ًاذَضایٌس هی ضَز وٌتطل عصثی ذَز ضا اظ زست هی زّیس ٍ ذَز 

  . ضا تِ ؼَض زضتست زض اذتیاض احساساتتاى لطاض هی زّیس

 

 خطًط ي شاخٍ َای اتفاقی  – 8

 

اگط ضاذِ ّای زضذت ذَز ضا زضّن ٍ تطّن ٍ ًاهٌظن ٍ ؼیط هتعازل ضسن وطزُ ایس زض ضرصیت ضوا ضگِ ّایی اظ 

اها تِ ؼَض ولی اًساًْا تؽییط پصیطًس ٍ حاالت ضٍحی . احساس ضَخ ؼثعی ٍ ًطاغ ٍ لصت تطزى اظ ظًسگی ٍخَز زاضز

یه لحظِ ضاز ّستیس ٍ هوىي است تالـاصلِ اظ . ضوا ّوچَى َّای تْاضی است وِ ظیاز لاتل پیص تیٌی ًیست

زض تیطتط لحظِ ّا ًاضىیثا ّستیس ٍ گاُ تسٍى تفىط تصوین هی . چیعی اًسٍّگیي ضَیس ٍ تِ ولی حالتتاى عَض ضَز 

زٍستاى ثاتت ًساضیس چَى اؼلة زٍست عَض هی وٌیس . گیطیس ٍ هایلیس تالـاصلِ ّط چِ اضازُ وطزُ ایس اًدام زّیس 

زض ضرصیت ٍ ذلك ٍ ذَی ضوا تی ّسـی ، تِ ٍظَح . ٍ ّویطِ زض خست ٍ خَی تاظُ ّا ٍ تاظگی ّا ّستیس 

  .آضىاض است
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 تىٍ محکم ي استًار ي شاخٍ َای کم  – 9

 

ضوا اعتواز تِ ًفس ـطاٍاًی زاضیس ٍ زض هدوَع اظ ذَزتاى ذیلی ضاظی ّستیس ٍ ّیچ وس ، یا ّیچ حطـی ٍ ّیچ 

تطای ذَزتاى ظًسگی هی وٌیس ٍ تِ ّیچ ٍخِ ًگطاى  . واضی ًوی تَاًس تِ اعتواز تِ ًفس آٌّیي ضوا ذللی ٍاضز آٍضز

تِ هال ٍ ثطٍت ذَز ذیلی هی ًاظیس ٍ تا هثاّات تِ آًْا اظ اًسیطِ . ؼطظ ـىط ٍ احساس زیگطاى زض هَضز ذَز ًیستیس 

آضىاض است وِ هطزم زض شّي ضوا خای هْوی ًساضًس ٍ خع تطای ـرط . اختواعی ٍ ظًسگی هطزم زٍض هی ضَیس 

ضوا ذَزذَاُ ٍ یه زًسُ ٍ ؼیط لاتل . ـطٍذتي ٍ یا ایداز حس احتطام ٍ تعضگی تطای ذَزتاى ، آًْا ضا ًوی ذَاّیس 

  . ًفَش ّستیس

 

 تىٍ باریک ي بلىد ي شاخٍ َای بی برگ  – 10

 

زض ؼثیعت ضوا توایل تِ ذَزًوایی ٍخَز زاضز ٍ ّویي توایل اًگیعُ ای تطای تطَیك ضوا تِ ضٍضٌفىط تَزى ٍاظ 

زٍست زاضیس تِ ایسُ ّای تاظُ ٍ خٌدالی تپطزاظیس ٍ تِ یاضی آًْا ٍ تععی واضّای تِ . زیگطاى خسا تَزى است 

اها هعوَالً ایي ّوِ ضَض ٍ اضتیاق ضوا زض هَاخِْ تا . اصؽالح ضٍضٌفىطاًِ ، ذَز ضا هَضز تَخِ هطزم لطاض زّیس 

  .چیعّای تاظُ ذیلی ـصلی است ٍ ّطگع عمیسُ ای ضا تا ضسیسى تِ ووال آى زًثال ًوی وٌیس
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 تىٍ شکافتٍ ي زخمی  – 11

 

ًماضی ضوا تِ ٍظَح ًطاى هی زّس وِ زائن تالش هی وٌیس یه تدطتِ تس ضا اظ شّي ذَز زٍض وٌیس اها ظویط 

ّویي اهط، ـىط ضوا ضا زچاض تعاضض ٍ ًاضاحتی ساذتِ . ًاذَزآگاُ ضوا زض حفظ آى یاز ٍ ذاؼطُ پاـطاضی هی وٌس 

است ، ضوا هی تَاًیس اظ ضاُ هعاضطت تیطتط تا هطزم ٍ پطزاذتي تِ تطًاهِ ّای تاظُ ٍ هتٌَع ، ذیلی ظٍز ایي ذاؼطُ تلد 

تا ذَز صازلاًِ . ضا اظ شّي تطاًیس ٍ تِ اًسٍُ ٍ ًاضاحتی آى پایاى تسّیس تِ ضطغ آى وِ ٍالعاً ذَزتاى ایي ضا ترَاّیس 

  .تیٌسیطیس ٍ ًسثت تِ آیٌسُ ذَش تیي تاضیس

 

 تىٍ قیف ماوىد  – 12

 

. ضوا ضرصی تسیاض پط اًطغی ٍ ـعال ّستیس ٍ زض ّط خوعی وِ ضطوت هی وٌیس ضٍح ظًسگی تِ آى هی ترطیس 

ظًسگی اختواعی تسیاض ضلَؼی زاضیس ٍ اؼطاـتاى ضا آى لسض زٍست ٍ ضـیك گطـتِ است وِ توام ساعت تاى ضا پط هی 

  .وٌس ٍ ًوی گصاضز لحظِ ای تٌْا تاضیس
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 تىٍ اریب  – 13

 

اؼلة ًگطاى چیعّایی خعئی ٍ تی اّویت ّستیس ٍ تِ ذاؼط اًسوی وح ٍ ضاست . ضوا ظیاز احساس اؼویٌاى ًوی وٌیس

اظ تٌَع تِ ضست هتٌفطیس ٍ هایلیس زض ظًسگی ضوا ّوِ . تَزى ّط چیع ، حطظ هی ذَضیس ٍ ذَزتاى ضا هی آظاضیس 

  .چیع هٌظن ٍ هطتة سط خای ذَز لطاض زاضتِ تاضس چَى ایي ًظن ٍ تطتیة تِ ضوا احساس اهٌیت هی ترطس

 

 

 درختی در یک جسیرٌ  – 14

 

اضتیاق ظیازی تطای تطذَضزاضی اظ اهٌیت عاؼفی ٍ تطلطاضی تعازل زض ظًسگی . ضوا اؼلة احساس تٌْایی هی وٌیس 

احساسیتاى زاضیس ، ٍلی گاّی زٍستی وطزى ضا ذیلی زضَاض هی یاتیس ٍ تِ ّویي زلیل علی ضؼن اضتیاق ـطاٍاى تطای 

تا ایي هطىل هثاضظُ وٌیس ٍ تیطتط . زاضتي یه ضاتؽِ عاؼفی پطتاض ، لحظِ اًتراب ، ـمػ تٌْایی ضا تط هی گعیٌیس 

  . هعاضطتی ٍ اختواعی تاضیس
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 خطًط وقطٍ چیه  – 15

 

. اگط زضذت ضا تِ ؼَض ًمؽِ چیي وطیسُ ایس اظ خْت عاؼفی ٍ احساسی آزهی تی پطٍا ٍ ؼیط لاتل وٌتطل ّستیس 

اؼلة تسٍى ّیچ هالحظِ ای ذَز ضا تا هاخطاّا ٍ ضاتؽِ ّایی وِ پایاًص ًاپیساست زضگیط هی وٌیس ٍ اظ عالثتص 

  . تصویوات ضوا زض اوثط هَاضز آًی ٍ تسٍى تفىط زضتاضُ ًتایح احتوالی آى است. ّطاسی تِ زل ضاُ ًوی زّیس 

 

 ریشٍ َای طًیل  – 16

 

ضوا زض . اگط تطای تٌِ زضذت ذَز ضیطِ وطیسُ ایس ، تٌْا چیعی وِ زض ظًسگی ضوا اّویت زاضز اهٌیت ذاؼط است 

زض ظًسگی . ؼثیعت ذَز ٍالعگطا ٍ َّضیاض ّستیس ٍ ّویطِ ؼَضی ضـتاض هی وٌیس وِ ایي اهٌیت ضا زاضتِ تاضیس 

عاؼفی ، تعازلی تیي ذَاستِ ّای زل ٍ تَصیِ ّای عملتاى تطلطاض هی وٌیس ٍ تِ ّویي زلیل ضٍاتػ عاؼفی تاى اظ تیطتط 

  . خٌثِ ّا لثل اظ آى وِ پطّیداى ٍ گطم تاضس سطز ٍ حساب ضسُ است
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