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  پرسشنامه سازگاری بل

Bell Adjustment Inventory (BAI 

 
ثطای پبسد . زاًن تطىیل ضسُ است  سَال است وِ ّط سَال اظ سِ گعیٌِ ثلی ، ذیط ٍ ًوی160ایي پطسطٌبهِ زاضای 

  .زازى ثِ سَال ّب ثِ ًىبت ظیط تَخِ وٌیس

است ثط اسبس ًظط  زاضتِ ثبضیس وِ زض ایي پطسطٌبهِ ، خَاة زضست یب غلظ ٍخَز ًساضز، ثلىِ ّط فطز هوىي تَخِ -1

  .ذَز ثِ سَال ّب پبسد زّس

  .هْن است ثیبى غطیح ٍ ضٍضي احسبسبت، افىبض ٍ ػالیك ضوبست زض پبسد زازى ثِ سَال ّب آى چِ -2

ضطثسض  ّطیه اظ سَال ّب زض پبسرٌبهِ زض لسوت هطثَط ثِ ثلی ، ذیط ٍ یب ًوی زاًن ثب ػالهت پبسد ذَز ضا ثِ -3

  .هطرع وٌیس

یب ذیط ضا اًتربة وٌیس؛ سپس زض غَضتی وِ هغوئي  زض پبسد ثِ سَال ّب، اثتسا سؼی وٌیس یىی اظ گعیٌِ ّبی ثلی -4

  .ًوبییس، گعیٌِ ًوی زاًن ضا اًتربة وٌیس ضسیس ًوی تَاًیس آى ّب ضا اًتربة

  .ًساضز ٍلی ثبیس ضوي زلت، اظ ٍسَاس اختٌبة وٌیس پبسد ثِ ایي پطسطٌبهِ هحسٍزیت ظهبًی -5

 .پبسد زّیس سؼی وٌیس ثِ ّوِ سَال ّب -6

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

اختوبػی است وِ هیل زاضیس اظ  آیب هحلی وِ اوٌَى زض آى ظًسگی هی وٌیس، ثِ ًحَی هبًغ ثِ زست آٍضزى آى ظًسگی .1

  آى ثْطُ هٌس ضَیس؟

  ، گبّی افسطزُ ٍ گبّی ضبز ّستیس؟ آیب اظ لحبػ ذلمی ، ثسٍى ػلت .2

  هیرچِ پب، وَضن یب زهل زض ظحوت ّستیس؟: ّبی پَست هبًٌس  آیب گبُ ثِ گبُ ، اظ ثیوبضی پَست یب خَش .3

  هدجَضیس اظ وسی تمبضبی وبض وٌیس، احسبس ًبضاحتی ٍ ضطم هی وٌیس؟ آیب ٌّگبهی وِ .4

  فؼلی تبى ثؼضی اٍلبت، ثِ ضست ٍ هضغطة ٍ ػػجبًت هی ضَیس؟ آیب اظ ضغل .5

  ًبضاحتی للجی ، ولیَی ٍ یب ضیَی ضسُ ایس؟ آیب تب ثِ حبل زچبض .6

  ذبًَازگی ضوب ، فطغت وبفی ضا ثطای ضضس ضرػیت ضوب فطاّن هی وٌس؟ آیب احسبس هی وٌیس وِ هحیظ فؼلی .7

  زاضیس وِ زض خطي ّب ٍ هیْوبًی ّی ًطبط اًگیع ضطوت وٌیس؟ آیب زٍست .8

  زض اًتربة ضغل اضتجبُ وطزُ ایس؟ آیب فىط هی وٌیس وِ .9

  آسیت ٍ ظیبًی ًساضز، ثِ ضست تطسیسُ ایس؟ آیب تبوٌَى اظ چیعی وِ هی زاًستیس ّیچ گًَِ .10

  ثسیبض ػػجی ٍخَز زاضز؟ آیب زض ثیي اػضبی ذبًَازُ ضوب، آزم .11

  زاضتِ ثبضیس؟ آیب هَلؼیت فؼی ضوب ایدبة هی وٌس وِ هطذػی سبلیبًِ .12
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  ایس؟ ضسُ (ووجَز گلجَل لطهع ذَى)آیب تب ثِ حبل ، زچبض ون ذًَی  .13

  آیب اظ تدبضة تَّیي آهیع ًگطاى هی ضَیس؟ .14

  وِ ثب غطیجِ ای سط غحجت ضا ثبظ وٌیس؟ آیب ثطایتبى هطىل است .15

  اذتالف ػمیسُ زاضتِ ایس؟ آیب زضثبضُ ًَع ضغلتبى ثب ٍالسیٌتبى .16

زضثبضُ هَضَػی غحجت وٌیس ، ثِ عَض لبثل هالحظِ ای  آیب اگط وسی اظ ضوب ذَاّص وٌس وِ ثسٍى آهبزگی لجلی .17

  زچبض آضفتگی هی ضَیس؟

  است؟ تب ثِ حبل فىط ثیَْزُ ای وِ ثِ عَض هساٍم ثِ شٌّتبى هی آیس ، هَخت پطیطبًی ضوب ضسُ آیب .18

  آیب سطهبذَضزگی زیگطاى ثِ آسبًی ثِ ضوب سطایت هی وٌس؟ .19

  هی وٌیس وِ ثطای زستیبثی ثِ اضبفِ حمَق زض ضغل فؼلی ذَز، ثبیس سیبست زاضتِ ثبضیس؟ آیب فىط .20

  آیب اظ فطغت ّبی اختوبػی ، وٌبضُ گیطی وطزُ ایس؟ .21

  هصّجی ٍ سیبسی، ثب ضرع یب اضربغی وِ ثب آًْب ظًسگی هی وٌیس، اذتالف ًظط زاضتِ ایس؟ آیب زض هَضز هسبئل .22

  آیب ثِ سَْلت آضفتِ هی ضَیس؟ .23

  سالهتی ذَزتبى ثبضیس؟ آیب ضطٍضی هی زاًیس وِ ثِ زلت هَاظت .24

  است؟ آیب زض ثیي اػضبی ذبًَازُ زضخِ اٍل ضوب، عالق ضخ زازُ .25

  آیب هسئَلیي، ّویطِ ثب ضوب هٌػفبًِ ضفتبض وطزُ اًس؟ .26

  ثسٍى ایي وِ ٍالؼب گطسٌِ ثبضیس، غصا هی ذَضیس؟ آیب غبلجب .27

  ّستیس؟ آیب اغلت زض یه حبلت ّیدبًی .28

  اخبظُ ثگیطیس ، زچبض پطیطبًی هی ضَیس؟ آیب اگط هدجَض ثبضیس ، ثطای تطن هحفلی وِ ضبهل گطٍّی اظ افطاز است، .29

  هدجَضیس سبػت ّبی هتوبزی وبض وٌیس؟ آیب فىط هی وٌیس وِ زض ضغل فؼلی تبى .30

  اًتمبز اظ ٍضغ ظبّطیتبى، ضوب ضا ًبضاحت وطزُ است؟ آیب ّیچ وسام اظ اػضبی ذبًَازُ ضوب ، ثب .31

  آضٌبیبى ظیبز، زٍستبى ًعزیه ٍ هؼسٍزی زاضتِ ثبضیس؟ آیب هبیلیس ثِ خبی .32

  ثیوبضی ذبغی هجتال ثَزُ ایس وِ احسبس وٌیس وبهال اظ آى ثْجَزی ًیبفتِ ایس؟ آیب تب ثِ حبل ، ثِ .33

  آیب هَضز اًتمبز لطاض گطفتي ، ضوب ضا ًبضاحت هی وٌس؟ .34

  ذَز، ضاضی ٍ ضبز ّستیس؟ آیب اظ هحیظ ذبًَازگی .35

  ثبضیس؟ آیب هبیلیس ثِ خبی ضغل فؼلی، ضغل زیگطی زاضتِ .36

  آیب اغلت زض هیْوبًی ّب هَضز تَخِ لطاض هی گیطیس؟ .37

  سط زضزّبی ضسیسی زاضیس؟ آیب اغلت .38

  ًظط زاضًس، ًبضاحت هی ضَیس؟ آیب اظ تػَض ایي وِ زیگطاى زض ذیبثبى ضوب ضا ظیط .39

  وٌیس؟ آیب زض ذبًَازُ ذَز، احسبس ووجَز هحجت ٍ ػطك هی .40
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  ػوسُ ّستیس؟ آیب اظ ایي وِ ػمیسُ هسئَلتبى ضا ًسجت ثِ ذَز ًوی زاًیس، زچبض هطىل .41

  آیب اظ سیٌَظیت یب ّط ًَع اذتالل تٌفسی زیگطی ضًح هی ثطیس؟ .42

  آیب اظ تػَض ایي وِ هطزم ثِ افىبض ضوب پی ثجطیٌس، ضوب ضا آظاض هی زّس؟ .43

  آیب ثِ آسبًی زٍست پیسا هی وٌیس؟ .44

  هسئَلتبى یه ذػَهت یب غطؼ ضرػی ًسجت ثِ ضوب زاضًس؟ آیب احسبس هی وٌیس وِ هسیط یب .45

  اوٌَى ثب ضوب ظًسگی هی وٌٌس، ضوب ضا زضن ٍ ثب ضوب احسبس ّن زضزی هی وٌٌس؟ آیب ضرع یب اضربغی وِ .46

  آیب اغلت زض حبلت ضٍیب ثِ سط هی ثطیس؟ .47

  ثَزُ ایس وِ ثِ سالهت ضوب غسهِ زائوی ٍاضز وطزُ ثبضس؟ آیب تب ثِ حبل ثِ ثیوبضی ذبغی هجتال .48

  تبى هدجَضیس ثب اضربغی وبض وٌیس وِ اظ آى ّب ذَضتبى ًوی آیس؟ آیب زض هحیظ وبض فؼلی .49

  ضسى ثِ اتبلی وِ گطٍّی اظ افطاز ثب ّن ثِ غحجت ًطستِ اًس، اهتٌبع هی ٍضظیس؟ آیب اظ ٍاضز .50

  ثطذَضزاضًس؟ آیب احسبس هی وٌیس وِ زٍستبًتبى زض همبیسِ ثب ضوب اظ هحیظ ذبًَازگی ضبز تطی .51

اضتجبُ وٌیس یب سري ًبزضستی ثگَییس، زچبض تطزیس  آیب اغلت ثطای غحجت وطزى زض هیبى خوغ اظ تطس ایي وِ هجبزا .52

  هی ضَیس؟

  سطهبذَضزگی، ثِ سرتی ثْجَز هی یبثیس؟ آیب اظ .53

  وٌس وِ ثبػث ثی ذَاثی ضوب هی ضَز؟ آیب اغلت افىبضی ثِ شّي ضوب ذغَض هی .54

  وٌٌس ثِ آسبًی اظ ضوب ذطوگیي هی ضًَس؟ آیب ّیچ یه اظ اضربغی وِ ثب ضوب ظًسگی هی .55

  ثطای حوبیت هبلی اظ ٍاثستگبًتبى حمَق هی گیطیس؟ آیب زض ضغل فؼلی تبى ثِ اًساظُ وبفی .56

  ثسیبض ظیبز یب ثسیبض ون ّستیس؟ آیب زچبض ػبضضِ فطبض ذَى .57

  آیب اظ ثسثرتی ّبی احتوبلی ًگطاى ّستیس؟ .58

تطخیح هی زّیس ثِ خبی ایي  اگط ثِ یه هدلس سرٌطاًی زیط ثطسیس ٍ زض غٌسلی ّبی ػمت خبی ذبلی ًجبضس، آیب .59

  ؟(خب ضا تطن وٌیس یب آى )وِ غٌسلی ّبی خلَ ضا اضغبل وٌیس، زض سبلي ثبیستیس

  وٌیس ّویطِ هی تَاى ثِ آًْب اػتوبز وطز؟ آیب هسیط هسئَل ضوب اظ خولِ افطازی ّستٌس وِ احسبس هی .60

  هجتال ّستیس؟ آیب زچبض حسبسیت ثَزُ ٍ یب ثِ آسن .61

  آیب اػضبی ذبًَازُ ضوب، ثب یىسیگط سبظگبض ٍ هَافك ّستٌس؟ .62

  هاللبت وٌیس؟ آیب زض یه هیْوبًی یب هدلس زض غسز ثط هی آییس وِ ثب ضرػیت هْن حبضط زض خلسِ .63

  پطزاذت هی وٌٌس؟ آیب فىط هی وٌیس وِ هسئَالى ضوب حمَق هٌػفبًِ ای ثِ ضوب .64

  آیب احسبس ّبی ضوب ثِ آسبًی خطیحِ زاض هی ضًَس؟ .65

  آیب اظ یجَست یب ًبضاحتی اخبثت هعاج ظیبز ضًح هی ثطیس؟ .66

  وِ اوٌَى ثب آًْب ظًسگی هی وٌیس، هتٌفطیس؟ آیب اظ اضربظ هؼیٌی .67

madsg.com
questionnaire1.com

http://madsg.com
http://questionnaire1.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com


  ضّجط ضا ثِ ػْسُ هی گیطیس؟ آیب گبّی زض اهَض اختوبػی ، ًمص .68

  آیب ولیِ ّوىبضاى فؼلی ذَز ضا زٍست زاضیس؟ .69

  آیب اظ احسبس غیطٍالؼی ثَزى چیعّب ضًح هی ثطیس؟ .70

  ّبی هتضبزی هبًٌس ػطك ٍ ًفطت ضا ًسجت ثِ اػضبی ذبًَازُ زضخِ اٍل ذَز زاضیس؟ آیب گِ گبّی حبلت .71

ًیستیس، احسبس ًبضاحتی ٍ ضطم  آیب زض حضَض اضربغی وِ احتطام ظیبزی ثطایطبى لبئلیس، اهب ثِ ذَثی ثب آى ّب آضٌب .72

  هی وٌیس؟

  استفطاؽ هی ضَیس؟ آیب اغلت زچبض تَْع، اسْبل یب .73

  آیب ثِ آسبًی اظ ذدبلت سطخ هی ضَیس؟ .74

زلتٌگی  ّیچ یه اظ اضربغی وِ اوٌَى ثب آًْب ظًسگی هی وٌیس، سجت هی ضًَس وِ احسبس افسطزگی ٍ آیب اػوبل .75

  وٌیس؟

   سبل گصضتِ ، ثبضّب ضغل ذَز ضا ػَؼ وطزُ ایس؟5آیب زض ذالل  .76

  آیب گبّی هسیطتبى ضا ػَؼ هی وٌیس تب اظ ضٍثطٍیی ثب زیگطاى ثپطّیعیس؟ .77

  آیب زسترَش ٍضم لَظُ یب ثیوبضی گلَ ّستیس؟ .78

  آگبّیس ٍ غبلجب ثِ آى فىط هی وٌیس؟ آیب اظ ٍضغ ظبّطی ذَزتبى .79

  هی وٌس؟ آیب ضغل فؼلی تبى ، ضوب ضا ثِ ضست ذستِ .80

  ٍ اظ ّن پبضیسگی است؟ آیب هحیظ ذبًِ ای وِ اوٌَى زض آى ظًسگی هی وٌیس، اغلت زچبض ًبضاحتی .81

  آیب ذَزتبى ضا ضرػی ػػجی تػَض هی وٌیس؟ .82

  اظ ضلع زستِ خوؼی لصت هی ثطیس؟ آیب .83

  آیب زسترَش ثیوبضی سَء ّبضوِ ّستیس؟ .84

  آیب ٍالسیي ضوب، اغلت اظ ضوب ػیت خَیی هی وٌٌس؟ .85

  ضغل فؼلی تبى ، اظفطغت ّبی وبفی ثطای اظْبض ػمیسُ ذَز ثْطُ هٌس ّستیس؟ آیب احسبس هی وٌیس وِ زض .86

  ثطایتبى هطىل است وِ زض خوغ غحجت وٌیس؟ آیب .87

  وٌیس؟ آیب ثیطتط ٍلت ّب احسبس ذستگی هی .88

  ػْسُ تؼْسات ذَز ثطآییس؟ آیب حمَق زضیبفتی ضوب آى لسض پبییي است وِ ًگطاًیس هجبزا ًتَاًیس اظ .89

  آیب اظ احسبس حمبضت ضًح هی ثطیس؟ .90

  ضَز؟ ػبزتْبی ضرػی ثؼضی اظ وسبًی وِ اوٌَى ثب آى ّب ظًسگی هی وٌیس، هَخت ًبضاحتی ضوب هی آیب .91

  آیب اغلت احسبس ثسثرتی هی وٌیس؟ .92

  زائوی زاضتِ ایس؟ آیب ًیبظ ثِ هطالجت پعضىی .93

  خوغ یب گطٍّی حبضط ضَیس ٍ وبضی ضا اًدبم زّیس؟ آیب تبوٌَى ثطایتبى ثبضّب اتفبق افتبزُ است وِ زض ثطاثط .94

madsg.com
questionnaire1.com

http://madsg.com
http://questionnaire1.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com


  ثِ اضتمبی همبم هَضز ػاللِ ذَز ثَزُ ایس؟ آیب زض ضغل فؼلی تبى، لبزض .95

  سؼی زض تحىن وطزى ثط ضوب زاضًس؟ آیب ّیچ یه اظ اػضبی ذبًَازُ ضوب، .96

  ذستگی هی وٌیس؟ آیب اغلت ٌّگبم ثطذبستي اظ ذَاة ، احسبس .97

  ٍیژگی ّبیی ّستٌس وِ هَخت آظضزگی ضوب ضَز؟ آیب ّیچ یه اظ وسبًی وِ ثب آًْب وبض هی وٌیس، زاضای ػبزات ٍ .98

هیْوبى ّستیس، اگط چیعی الظم زاضتِ ثبضیس، ثِ خبی ایي وِ ذَاّص وٌیس آى  ٌّگبهی وِ زض یه هْوبًی ضبم هْن، .99

  ثسٌّس، تطخیح هی زّیس ثسٍى آى سط وٌیس؟ ضا ثِ ضوب

  تطسیس؟ آیب اظ تٌْب ثَزى زض تبضیىی هی .100

  آیب ٍالسیي تبى ، ضوب ضا ثِ زلت تحت ًظبضت زاضًس؟ .101

  ثطایتبى آسبى است وِ ضٍاثظ غویوبًِ ثب خٌس هربلف زاضتِ ثبضیس؟ آیب .102

  لبثل هالحظِ ای ون ٍظى ّستیس؟ آیب ثِ عَض .103

  ظیبز ػدلِ وٌیس؟ آیب ضغل فؼلی تبى ، ضوب ضا هدجَض هی وٌس وِ .104

  وِ هوىي است ثِ پبییي پطت ضَیس؟ آیب ّطگع ٌّگبهی وِ ثبالی یه ثلٌسی ثَزُ ایس، تطسیسُ ایس .105

  آًبى ظًسگی هی وٌیس، ثطایتبى ضاحت است؟ آیب سبظگبضی ثب ضرع یب اضربغی وِ اوٌَى ثب .106

  ثِ اٍ هؼطفی ضسُ ایس، ثطایتبى هطىل است؟ آیب ضطٍع غحجت ثب ضرػی وِ السبػِ .107

  آیب اغلت زچبض سطگیدِ ضسُ ایس؟ .108

  آیب اغلت اظ وبضّبیی وِ هی وٌیس، پطیوبًیس؟ .109

  وبضی وِ ضوب اًدبم زازُ ایس، اػتجبض ظیبزی لبئل هی ضَز؟ آیب هسئَلتبى ثطای .110

وبضّب ثبیس اًدبم  افطازی وِ اوٌَى ثب آى ّب ظًسگی هی وٌیس، زضثبضُ وبضّبی ذبًِ ٍ ضیَُ ای وِ ایي آیب ثب فطز یب .111

  ضًَس، اغلت اذتالف ًظط زاضیس؟

  ضَیس؟ آیب ثِ آسبًی ًب اهیس هی .112

  آیب زض ذالل زُ سبل گصضتِ، ثیوبضی هْوی زاضتِ ایس؟ .113

  زاضتِ ایس؟ تدطثِ ای... عطح ضیعی ٍ ّسایت اػوبل افطاز ثِ ػٌَاى ضئیس خلسِ ، ضّجطی گطٍُ ٍ  آیب زض .114

زض یه هبضیي لطاض زاضز، غیط اًسبًی  آیب احسبس هی وٌیس وِ زض ضغل فؼلی تبى ، زضست هبًٌس زًسُ ای وِ .115

  ّستیس؟

وٌیس، ضرػی ّستیس وِ زائوب ثب زٍستبى ٍ ضفمبیی وِ زٍست زاضیسثب آى ّب زض  آیب زض خبیی وِ اوٌَى ظًسگی هی .116

  ثبضیس، هربلفت وٌس؟ اضتجبط

  آیب زسترَش ثیوبضی آًفَالًعا هی ضَیس؟ .117

  هسئَل ضوب ثِ ذبعط وبض ذَثی وِ اًدبم هی زّیس، ضوب ضا تحسیي هی وٌس؟ آیب .118

وٌیس، ًسجت ثِ ذَز ،  هدجَض ثبضیس وِ ثطای آغبظ ثحث ٍ گفتگَ زض هیبى خوغ ، فىط یب ػمیسُ ای ضا اثطاظ اگط .119
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  ذیلی زچبض ضه ٍ تطزیس هی ضَیس؟

  چیعّبی ًبذَضبیٌسی وِ زیگطاى زضثبضُ ضوب گفتِ اًس، افسطزُ ثَزُ ایس؟ آیب اغلت ثِ سجت .120

ذطوگیي هی  ّیچ یه اظ افطازی وِ ثب ضوب زض یه هٌعل ظًسگی هی وٌٌس، ذیلی ظٍز ٍ ثِ آسبًی تدطیه ٍ آیب .121

  ضًَس؟

  آیب ظیبز زچبض سطهبذَضزگی هی ضَیس؟ .122

  اظ ضػس ٍ ثطق هی تطسیس؟ آیب ثِ آسبًی .123

  آیب اظ ون ضٍیی زض ظحوت ّستیس؟ .124

  فؼلی تبى ضا ثط اسبس هیل ٍ ػاللِ ذَزتبى ، اًتربة وطزُ ایس؟ آیب ضغل .125

  ػول خطاحی هْوی ضٍی ضوب اًدبم ضسُ است؟ آیب تبوٌَى .126

  ثب آى ّب هؼبضطت هی وطزیس هربلفت هی وطزًس؟ آیب ٍالسیي ضوب اغلت ثب زٍستبًی وِ .127

  زیگطاى تمبضبی ووه وٌیس؟ آیب ثطایتبى آسبى است وِ اظ .128

  ضَیس؟ آیب زض ضغل فؼلی تبى زچبض یبس ٍ ًب اهیسی هی .129

  آٍضیس؟ آیب ثسٍى ایي وِ تمػیط اظ ًبحیِ ذَزتبى ثبضس، ّویطِ ثس ضبًسی هی .130

تب احتوبال استمالل ضرػی ثیطتطی زاضتِ  آیب ذیلی هبیل ثَزُ ایس اظ خبیی وِ اوٌَى ظًسگی هی وٌیس، هی ضفتیس، .131

  ثبضیس؟

ضرػی وِ ذیلی ذَة ثب اٍ آضٌب ًیستیس چیعی ضا زضذَاست وٌیس، آیب تطخیح هی زّیس  ٌّگبهی وِ ًیبظ زاضیس اظ .132

  خبی هطاخؼِ هستمین ثِ آى فطز، یبززاضت یب ًبهِ ای ثطای اٍ ثفطستیس؟ ثِ

  ّطگع زض ّیچ حبزثِ ای ثِ ضست هدطٍح ضسُ ایس؟ آیب .133

  آیب اظ زیسى هبض هی تطسیس؟ .134

  آیب احسبس هی وٌیس وِ وبضتبى تَسظ تؼساز ظیبزی اظ هسئَالى ًظبضت هی ضَز؟ .135

  آیب اذیطا ٍظى ضوب ذیلی ون ضسُ است؟ .136

  ذبًَازگی فؼلی ضوب ضا تلد هی وٌس؟ آیب ووجَز پَل، ظًسگی .137

  ضفبّی زض ثطاثط گطٍّی اظ هطزم گعاضش زّیس؟ آیب ثطای ضوب هطىل ثَزُ است وِ ثِ عَض .138

  است؟ آیب ضغل فؼلی ضوب، ذیلی یىٌَاذت .139

  آیب ثِ آسبًی اضه ضوب خبضی هی ضَز؟ .140

  ذیلی احسبس ذستگی هی وٌیس؟ آیب اغلت زض پبیبى ضٍظ ، .141

  ضوب اًتمبز هی وٌٌس؟ آیب ٍالسیي ضوب اغلت ثِ عَض غیط هٌػفبًِ ای اظ .142

  ضَز؟ آیب تػَض یه ظهیي لطظُ ٍ آتص سَظی هَخت تطس ضوب هی .143

وِ ّوِ زض خبی ذَز ًطستِ اًس،  آیب ٌّگبهی وِ هدجَضیس ثِ تٌْبیی زض یه هدلس ػوَهی ٍاضز ضَیس زض حبلی .144
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  احسبس ضطم ٍ زستپبچگی هی وٌیس؟

  وٌیس وِ ػاللِ ٍالؼی اًسوی ثِ ضغل فؼلی تبى زاضیس؟ آیب فىط هی .145

  است وِ ثرَاثیس، ٍلَ ایي وِ سط ٍ غسایی هعاحن ضوب ًجبضس؟ آیب گبّی ثطایتبى هطىل .146

ثسٍى  اوٌَى ظًسگی هی وٌیس، وسی ٍخَز زاضز وِ اغطاض زاضتِ ثبضس اظ اٍ فطهبى ثطزاضی وٌیس، آیب زض خبیی وِ .147

  تَخِ ثِ ایي وِ ذَاستِ اٍ ػبلالًِ ثبضس؟

 

ِ یه هْوبًی ذستِ وٌٌسُ ضا ضٍحیِ ثسّیس؟    .148آیب ّطگع زاٍعلت ضسُ ایس و

 .149آیب احسبس هی وٌیس وِ همبم ثبالتط یب ضئیس هستمیوتبى زض ضفتبض ثب ضوب ثِ ػٌَاى یه وبضهٌس ّوسضزی ٍ تفبّن 

ًساضز؟  

 .150آیب اغلت حتی ٌّگبهی وِ ثب هطزم ّستیس ، احسبس تٌْبیی هی وٌیس؟  

 .151آیب زض ًَخَاًی ، هیل ضسیسی ثِ فطاض اظ ذبًِ زاضتِ ایس؟  

 .152آیب ظیبز زچبض سط زضز هی ضَیس؟  

 .153آیب گبّی احسبس وطزُ ایس وِ وسی ضوب ضا ثب استفبزُ اظ ّیپٌَتیعم ٍازاض ثِ اًدبم ػولی ثط ذالف هیلتبى ًوبیس؟  

 .154آیب اغلت ثطایتبى هطىل است وِ زض ثحث گطٍّی ثطای اضائِ ًظط هٌبست فىط وٌیس؟  

 .155آیب گبّی احسبس هی وٌیس وِ هسئَالى زض ثطاثط وَضص ّبی ضوب هجٌی ثط اًدبم زازى ٍظیفِ تبى زض سغح ػبلی، 

حك ضٌبسی ٍالؼی اثطاظ ًوی وٌٌس؟  

 .156آیب گبّی زچبض ثیوبضی هروله یب زیفتطی ضسُ ایس؟  

 .157آیب گبّی احسبس هی وٌیس وِ ٍالسیي تبى ضا اظ ذَزتبى ًباهیس گطزُ ایس؟  

 .158آیب زض هْوبًی ّب هسئَلیت هؼطفی اضربظ ضا ثط ػْسُ هی گیطیس؟  

 .159آیب تب ثِ خبل تطسیسُ ایس وِ هجبزا هَلؼیت ضغلی تبى ضا اظ زست ثسّیس؟  

 .160آیب غبلجب زچبض افسطزگی ٍ غوگیٌی هی ضَیس؟  

ٍ زاستبًی؛ هحجَثِ . آظهَى ّبی ضٍاى ضٌبذتی – اضظضیبثی ضرػیت ٍ سالهت ضٍاى . اًتطبضات  فتحی آضتیبًی؛ ػلی 

ثؼثت . 1388  
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