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آموزاندورهمتوسطهنامهسنجشسالمتروانیدانشپرسش

 داًص آهَص ػضیض: 

پشسطٌبهِ حبضش ثِ هٌظَس ثشسسی ٍ همبیسِ هیضاى ثْذاضت سٍاًی دس داًص آهَصاى ضجبًِ سٍصی ٍ سٍصاًِ 

. ضوب ثب پبسخ دلیك ٍ غحیح خَد دس ایي وبس ػولی ٍ پژٍّطی سْین هی  ّب تٌظین ضذُ است دثیشستبى

 گشدیذ . خَاّطوٌذ است ثب دلت ٍ حَغلِ پبسخ دّیذ .

 الصم ثِ روش است وِ اطالػبت پشسطٌبهِ وبهال هحشهبًِ است ٍ ًیبص ثِ روش ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًیست.

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ داضتِ دسد سش اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب      -1

 داضتِ لشصش احسبس ثذى داخل اص ٍ ایذ ثَدُ ػػجی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب      -2

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ضذُ ضوب رّي ٍاسد هشتجبً ًبهشثَطی ٍ ًبخَضبیٌذ ولوبت یب ػمبیذ افىبس، اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب      -3

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ًىٌذ؟ سّبیتبى وِ اًذ

ٍ یب سشگیدِ ثَدُ  حبلی ثی ضؼف، دچبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب      -4

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ایذ؟ 

 ضذُ خَ ثْبًِ ٍ ایشادگیش اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب      -5

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ       ایذ؟

یگشی هی تَاًذ افىبس ضوب سا اص ساُ د ضخع وِ ایذ داضتِ سا اػتمبد ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب      -6

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     دٍس وٌتشل وٌذ؟

 ضوب گشفتبسیْبی ٍ ًبساحتیْب ثبػث دیگشاى وِ ایذ وشدُ احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب      -7

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ّستٌذ؟

 ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ      اص ّفتِ گزضتِ تب ثِ اهشٍص فشاهَضىبس ضذُ ایذ؟ آیب      -8

 ضذت

 ضذُ دلت ثی ٍ تَخِ ثی وبسّب دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب      -9

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     یب ػػجی ضذُ ایذ؟ ٍ دلخَس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -11
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 ضذت

 داضتِ سیٌِ یب للت ًبحیِ دس دسد اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -11

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

س وشدُ تش احسبس خیبثبى یب ثبص خبّبی ثِ سفتي اص اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -12

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ایذ؟

 هس خستِ صٍد ٍ ًذاسیذ سا سبثك ثٌیِ ٍ صٍس وِ ایذ وشدُ احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -13

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ضَیذ؟

آهذُ وِ ثِ صًذگی خَد خبتوِ  رٌّتبى ثِ فىش ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -14

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    دّیذ؟

 سا آًْب تَاًستٌذ ًوی دیگشاى وِ آیذ هی گَضتبى ثِ غذاّبیی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -15

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ثطًٌَذ؟

هشٍص احسبس لشصش دس اًذام ثذى خَد داضتِ ا ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -16

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 اػتوبد ضَد ًوی هشدم یطتش ثِ وِ ایذ داضتِ سا احسبس ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -17

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     وشد؟

 ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ب ثِ اهشٍص صٍد ثِ گشیِ افتبدُ ایذ؟ت گزضتِ ّفتِ اص آیب  -18

 ضذت

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ ضذُ اضتْب ثی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -19

ى احسبس خدبلت وشدُ دیگشا ثب ساثطِ دس یب ٍ اختوبػی سٍاثط دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -21

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ٍ پس ساُ وِ ایذ وشدُ گیش ثستی ثي دس وِ ایذ داضتِ سا احسبس ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -21

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ًذاسد؟ پیص

اهشٍص ًبگْبى ٍ ثذٍى دلیل دچبس تشس ضذُ  ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -22

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ایذ؟ 
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 اص اغطالح ثِ) ثگیشیذ؟ سا خَد خلَ ًتَاًیذ وِ ایذ ضذُ ػػجبًی طَسی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -23

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     (ثشٍیذ دس وَسُ

آیب اص ّفتِ گزضتِ تب ثِ اهشٍص احسبس تشس ًسجت ثِ تٌْب خبسج ضذى اص خبًِ داضتِ   -24

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 وشدُ سشصًص سا خَد وَچه چیضّبی ثشای اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -25

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     یب اص ّفتِ گزضتِ تب ثِ اهشٍص ووش دسد داضتِ ایذ؟آ  -26

 دس گشُ ایٌىِ هثل) وٌذ؟ ًوی پیطشفت وبسّبیتبى ایذ وشدُ احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -27

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ( ثبضذ افتبدُ وبستبى

 ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ وشدُ تٌْبیی احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -28

 ضذت

 ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ داضتِ غوگیٌی احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -29

 ضذت

ضی ثِ ضذت ًگشاى ٍ دلَاپس ضذُ چی ّش ثشای اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -31

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ضذُ ػاللِ ثی چیض ّوِ ثِ ًسجت اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -31

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ داضتِ تشس احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -32

 ضذت

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ ضذُ سًح صٍد اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -33

 ایذ ًگفتِ وسی ثِ وِ ضوب خػَغی افىبس اص سبیشیي ایذ وشدُ احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -34

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     اًذ؟ ضذُ خجش ثب

 ضوب ثب یب ٍ وٌٌذ ًوی دسن سا ضوب دیگشاى وِ ایذ داضتِ سا اػتمبد ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -35

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     وٌٌذ؟ ًوی ّوذسدی
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سا داضتِ ایذ وِ هشدم ًسجت ثِ ضوب هْشثبى ًیستٌذ یب ضوب  احسبس ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -36

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     سا دٍست ًذاسًذ؟

 وبس آّستِ ایذ ثَدُ هدجَس ثذّیذ اًدبم دسست سا وبسّب ایٌىِ ثشای اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -37

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     وٌیذ؟

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ داضتِ للت تپص اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -38

 داضتِ خَسدگی ثْن دل یب تَْع حبلت اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -39

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

ب ثِ اهشٍص احسبس حمبست داضتِ ایذ یب خَد سا ووتش یب پبییي تش اص دیگشاى حس ت گزضتِ ّفتِ اص آیب  -41

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    وشدُ ایذ؟ 

 داضتِ ثذًتبى ػضالت دس وَفتگی ٍ دسد احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -41

 تضذ ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ضوب دسثبسُ یب داسًذ ًظش صیش سا ضوب دیگشاى وِ ایذ داضتِ سا احسبس ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -42

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     صًٌذ؟ هی حشف

 داضتِ هطىل خَاثیذى دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -43

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 وٌیذ تىشاس ثبس چٌذ سا آى ایذ ثَدُ هدجَس دادیذ هی اًدبم سا وبسی ٍلتی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -44

 یب است ثستِ ثجیٌیذ وِ وٌیذ اهتحبى ثبس چٌذ سا دس هثالً ایذ؟ دادُ اًدبم دسست ضَیذ هطوئي تب

 ِ ضذتث      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     خیش؟

 داضتِ هطىل گشفتي تػوین دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -45

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 وشدُ تشس احسبس لطبس یب اتَثَس ثب هسبفشت اص اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -46

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

آیب اص ّفتِ گزضتِ تب ثِ اهشٍص احسبس تٌگی ًفس داضتِ   -47

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ضذُ سشهب یب گشفتگی گش حبلت اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -48
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 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

س ثَدُ ایذ ثؼضی وبسّب سا ًىٌیذ یب ثؼضی خبّب ًشٍیذ؟ یب دست ثِ هدجَ اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -49

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ثشای آًىِ اص آًْب تشس داضتِ ایذ؟ ّیچثؼضی چیضّب ًضًیذ 

 ًوی وبس هغضتبى وٌیذ حس وِ افتبدُ اتفبق اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -51

 ضذت ثِ      صیبد     ذیتبح     ووی     ّیچ     وٌذ؟

 هی( هَس هَس) گضگض یب ٍ سٍد هی خَاة ثذًتبى ایذ وشدُ احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -51

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ضَد؟

َیتبى گیش گل دس چیضی ایٌىِ هثل ایذ وشدُ گشفتگی احسبس گلَیتبى دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -52

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     وشدُ ثبضذ؟

 دادُ دست اص سا خَد اهیذ آیٌذُ ثِ ًسجت وِ ایذ وشدُ احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -53

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

ًذاضتِ ایذ؟ یؼٌی دس خوغ وشدى حَاس خَد سٍی وبسّب  حَاس توشوض اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -54

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     هطىل داضتِ ایذ؟

 داضتِ سستی ٍ ضؼف احسبس ثذى ّبی لسوت اص ثؼضی دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -55

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

ص ّفتِ گزضتِ تب ثِ اهشٍص دچبس فطبسّبی سٍحی ٍ گشفتگی ثَدُ ا آیب  -56

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ایذ؟ 

 وشدُ سٌگیٌی احسبس پبّب ٍ دستْب دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -57

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

ثِ اهشٍص صیبد ثِ فىش هشي ٍ هشدى ثَدُ  تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -58

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ایذ؟ 

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ داضتِ پشخَسی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -59

دسثبسُ ضوب حشف هی صًٌذ احسبس  یب وٌٌذ هی ًگبُ ضوب ثِ هشدم ٍلتی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -61

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ًبساحتی وشدُ ایذ؟ 
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 آًْب دیگشاى ٍ ًیست خَدتبى هبل وٌیذ حس وِ آهذُ رٌّتبى ثِ افىبسی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -61

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     اًذ؟ گزاضتِ ضوب هغض تَی سا

 وشدُ احسبس دیگشاى صدى ٍ سسبًذى آصاس ثِ ضذیذی هیل خَد دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -62

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ضذُ ثیذا هؼوَل حذ اص صٍدتش ّب غجح ثؼضی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -63

 ضذت ثِ      صیبد     ذیتبح     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ثِ صدى دست ٍ ضوشدى ضستي، ّوچَى وبسّب ثؼضی ایذ ثَدُ هدجَس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -64

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     وٌیذ؟ تىشا سا اضیبء

دس ضت اص خَاة ثیذاس ضذُ  ثبس چٌذیي یب ٍ ایذ ثَدُ ثذخَاثی دچبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -65

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ایذ؟ 

 داضتِ آًْب وشدى خشد ٍ اضیبء ضىستي ثِ ضذیذی هیل اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -66

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

ا داضتِ ایذ وِ داسای افىبس ٍ ػمبیذی ّستیذ وِ هخػَظ س احسبس ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -67

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     دیگشاى آى ػمبیذ ٍ افىبس سا ًذاسًذ؟ ّیچ خَدتبى است ٍ

 خَد حشوبت ٍ سفتبس ثِ حذ اص صیبد دیگشاى ثب ضذى سٍ سٍثِ هَلغ دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -68

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ داضتِ تَخِ

 ًبساحتی احسبس ّب، هْوبًی ٍ ثبصاس دس یب ٍ ایذ ثَدُ هشدم خوغ دس ٍلتی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -69

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ وشدُ

وَچه ثشایتبى سخت ٍ هطىل ثَدُ  وبسّبی اًدبم حتی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -71

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     است؟

 ضذُ صدگی ٍحطت ٍ َّل دچبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -71

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

یٌىِ چیضی ثخَسیذ احسبس ًبساحتی وشدُ ا اص خوغ یب دیگشاى همبثل دس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -72

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ایذ؟ 

 داضتِ دسگیشی ٍ ثحث ٍ خش صیبد هشدم ثب اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -73
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 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

هبًذى تشس ٍ ٍاّوِ داضتِ  تٌْب اص اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -74

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 لبئل وبسّبیتبى ثشای اسصضی دیگشاى وِ ایذ داضتِ سا احسبس ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -75

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ًیستٌذ؟

شٍص حتی ٍلتی ثب دیگشاى ثَدُ ایذ احسبس تٌْبیی وشدُ اه ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -76

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    ایذ؟ 

 آسام یىدب ًتَاًیذ وِ ایذ ضذُ لشاس ثی ٍ ًبساحت طَسی گبّی اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -77

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ثگیشیذ؟

اص ّفتِ گزضتِ تب ثِ اهشٍص احسبس ثی هػشفی ٍ ثِ دسد ًخَسدى داضتِ  آیب  -78

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 خَاّذ ثشایتبى ثذی اتفبق وِ ایذ داضتِ سا احسبس ایي اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -79

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     افتبد؟

 وشدُ پشتبة سا چیضّبیی یب ٍ ایذ اًذاختِ ُ سا فشیبد ٍ داد اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -81

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 هشدم اًظبس دس یب ٍ خیبثبى ٍ وَچِ دس سفتي حبل اص ٍ افتبدى اص تشس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -81

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ داضتِ

 وٌٌذ، هی استفبدُ سَء ضوب اص ثذّیذ سٍ دیگشاى ثِ اگش ایٌىِ اص تشس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -82

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟ داضتِ

بطش گٌبّبًی وِ هشتىت ضذُ ایذ هستَخت تٌجیِ خ ثِ ایذ داضتِ اػتمبد اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -83

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ٍ هدبصات ّستیذ؟

 داضتِ آهیض تشس تػَسات ٍ افىبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -84

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

ایي احسبس سا داضتِ ایذ وِ ػیت ٍ ًمع هْوی دس ثذًتبى پیذا ضذُ  اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -85
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 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ    است؟ 

 غویوی وسی ثب دًیب ایي دس وِ ایذ وشدُ احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -86

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ًیستیذ؟

ص ّفتِ گزضتِ تب ثِ اهشٍص احسبس گٌبُ ٍ تمػیش داضتِ ا آیب  -87

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟

 ضذُ فىشی ثیوبسی دچبس وِ ایذ وشدُ احسبس اهشٍص ثِ تب گزضتِ ّفتِ اص آیب  -88

 ضذت ثِ      صیبد     تبحذی     ووی     ّیچ     ایذ؟
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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