ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان  -ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل )(AMI
 ،AMIﻳﻚ اﺑﺰار ﭘﮋﻮھﺸﻲ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﭘﯿﺶﮔﺴﺘﺮ و ﭘﺲﮔﺴﺘﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺑﯿﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در
آزﻣﻮنھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺪﻟﯿﻮ وﻳﻠﺴﻮن].(۱۹۸٦ ،[۳
اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﻲ  ۱۸ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ ھﺪف از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺤﺪودﻳﺖھﺎﻳﺂزﻣﻮنھﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮ اﺑﺪاع و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻲ] ،[٤ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻳﺎدآوري روﻳﺪادھﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ھﺎ ﻣﻲﭘﺮدازد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻲ ،آزﻣﻮدﻧﻲ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري ﺣﻘﺎﻳﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دوران ﻛﻮدﻛﻲ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل؛ﻳﺎدآوري ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن( ،اﺑﺘﺪاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل؛ﻧﺎم ﺑﺮدن اوﻟﯿﻦ ﺷﻐﻞ ،ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺤﻞ ازدواج( و وﻗﺎﻳﻊ دوران اﺧﯿﺮﺗﺮ
)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل؛ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮭﺎ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن( ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻧﺎم روﻳﺪاد ﺷﺮح ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻳﺎدآوري ﺧﺎطﺮاﺗﻲ از ھﻤﺎن ﺳﻪ دوره
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد .اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺳﺎده و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺎﻟﺐ و ﺟ ّ
ﺬاب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 ،AMIﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺨﺼﻲ دور اراﺋﻪ ﻣﻲدھﺪ .ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮﻧﮭﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮ )ﻛﻪ ﺑﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ وﻗﺎﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲﻳﺎ ﭼﮭﺮهھﺎي ﻣﺸﮭﻮرﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ( ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد .اﻳﻦ آزﻣﻮن ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻓﺮاھﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﺎﻓﻈﻪ دور آزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮي ھﺮ ﻧﻮع ﻧﻘﺺ و ﺷﯿﺐ زﻣﺎﻧﻲ] [٥آن )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪھﺎي
ﻗﺪﻳﻢﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﯿﺮ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
در  ،AMIﺳﻪ ارزﻳﺎب ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﻟﻲ ،ﻛﻮﭘﻠﻤﻦ و وﻳﻠﺴﻮن) (۱۹۸۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﺧﺎطﺮات ﻳﺎدآوري ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﯿﺎن
آزﻣﻮنھﺎي ﻣﻮازي ،ﺑﯿﻦ  ۰/۸۳ﺗﺎ  ۰/۸٦در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
رواﻳﻲ
رواﻳﻲ آزﻣﻮن از ﭼﮭﺎر طﺮﻳﻖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:
 (۱آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮاﻣﻮﺷﻜﺎر از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (۲روش دوم ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﻣﯿﺎن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ دورهھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد.
 (۳روش ﺳﻮم ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮي ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ در طﻮل آزﻣﻮنھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ دور ﺑﻮد.
 (٤ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻨﺘﺮل اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ ھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه.

روش ﻧﻤﺮهﮔﺬاري:
ﺑﺮاي ھﺮ ﻳﻚ از ﺳﺆال ھﺎي ﺟﺪول ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻲ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ۲ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﻳﺎدآوري ﻛﺎﻣﻞ و  ۱ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﻳﺎدآوري ﻧﺎﻗﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات
ﺳﺆال ھﺎي ھﺮ ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ،در ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺎدآوري ﻛﺎﻣﻞ ۲۱ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻮادث ﺷﺮح ﺣﺎل] ،[٦ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎدآوري ﺣﻮادث ﻳﺎ وﻗﺎﻳﻊ ﺧﺎص رخ داده در زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد .ھﺮ ﺑﺨﺶ از اﻳﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ در طﻮل ھﻤﺎن ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد .آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ روﻳﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ،ﺳﻪ روﻳﺪاد ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اواﻳﻞ دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و ﺳﻪ روﻳﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران اﺧﯿﺮ را ﻳﺎدآوري ﻧﻤﺎﻳﺪ .ھﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻳﺎدآوري ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮان از ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﺤﺮك ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
در ﺟﺪول ﺷﺮح ﺣﺎل ،ﺑﺮاي ﺧﺎطﺮه ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ۳ ،ﻧﻤﺮه و ﺑﺮاي ﺧﺎطﺮه ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺎص ﻛﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻳﺎدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺣﻮادث ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻤﺘﺮ از زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻳﺎدآوري ﺷﺪه ۲ ،ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺒﮭﻢ ۱ ،ﻧﻤﺮه ،ﺑﺮاي ﺳﺆال ھﺎي ﺑﺪون
ﭘﺎﺳﺦ و ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦھﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ و اطﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻧﻤﺮهاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل
ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ  :ﮐﻮدﮐﻲ
ﺑﺨﺶ  : ۱دوره ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻲ :
 ۱٫۱از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ وي ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 ۱٫۲از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ ھﻤﺴﺎﻳﮕﺎن دوره ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺆال ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
 A1از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻳﺎدآوري ﻧﻤﺎﻳﺪ
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
" اوّﻟﯿﻦ ﺧﺎطﺮه ﺷﻤﺎ؟ "
" در ﻣﻮرد ﺧﻮاھﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادرﺗﺎن؟ "
ﺑﺨﺶ  : ۲ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ )  ٥ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎﻟﮕﻲ(
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ :
 ۲۱از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم اوّﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اي ﮐﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد )اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﻲ  ٥ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺗﻨﮭﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
 ۲۲از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺆال ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺷﮭﺮ ﻳﺎ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
 ۲۳از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ) ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ( ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۲٤از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺳﺆال ﺷﻮد ) ﭘﺎﺳﺦ ھﺎي ﺗﮑﺮاري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ(
 ۲٥از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻳﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد ) اﮔﺮ ﻧﺎم دوﺳﺘﺎﻧﻲ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد(
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ؟
ﻣﻌﻠﻢ اﺻﻠﻲ؟
ﻳﮏ دوﺳﺖ؟
ﺳﺆال ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ اي را ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ رخ داده ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ )  ٥ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎﻟﮕﻲ(
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ﺧﺎطﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ھﺎي ﺑﻌﺪي ) ﻣﺜﻼ ً راھﻨﻤﺎﻳﻲ( ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ ؟
در ﻣﻮرد ﻳﮏ دوﺳﺖ؟
________________________________________
ﺑﺨﺶ  : ۳دوران راھﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن )  ۱۱ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻲ(
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ :
 ۳۱از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ راھﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۳۲از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۳۳از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﮭﺎﻳﻲ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوران ﻣﺪرﺳﻪ راھﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮔﺬراﻧﺪه ﺳﺆال ﺷﻮد
از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﯿﺮ ﺳﺆال ﺷﻮد ) اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ  ،در ﻣﻮرد ﺳﺎل ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﺳﺆال ﺷﻮد
اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ۳٤از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد آدرس و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺶ ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ راھﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۳٥از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻳﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺳﺆال ﺷﻮد ) ﺗﮑﺮاراﺳﺎﻣﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد(
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
ﻣﺪﻳﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن؟
ﻣﻌﻠﻢ اﺻﻠﻲ؟
ﻳﮏ دوﺳﺖ؟
ﺳﺆال ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻳﺎدآوري ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ راھﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رخ داده ﺳﺆال ﺷﻮد ) ﺳﻨﯿﻦ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻲ(
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ؟
در ﻣﻮرد ﻳﮏ دوﺳﺖ؟
___________________________________________
ﻗﺴﻤﺖ ب  :آﻏﺎز ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ
ﺑﺨﺶ  : ٤ﺷﻐﻞ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ :
 ٤۱از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ھﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎﻳﻲ را ﭘﺲ از ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ٤۲ﻳﮑﻲ از ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ :
اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ دوره اي را ﮔﺬراﻧﺪه در ﻣﻮرد ﻧﺎم دوره و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد
ﻳﺎ
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اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ دوره اي را ﻧﮕﺬراﻧﺪه در ﻣﻮرد اوﻟﯿﻦ ﺷﻐﻞ وي و ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ٤۳از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد آدرس ﻣﺤﻠﻲ او در ﺧﻼل ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺣﺮﻓﻪ اي ﻳﺎ ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺆال ﺷﻮد) اﮔﺮ آدرس ﺗﮑﺮاري ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد(
 ٤٤از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ ھﻤﮑﺎران اﻳﻦ دوره ﺳﺆال ﺷﻮد اﺳﺎﻣﻲ ﺗﮑﺮاري در ﺳﺆاﻻت ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ رﺋﯿﺲ ؟
ﻣﺮﺑﻲ ،اﺳﺘﺎد ،ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ؟
ھﺮ ﻳﮏ از ھﻤﮑﻼﺳﻲ ھﺎ ﻳﺎ ھﻤﮑﺎران؟
) اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺎل آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﻳﺎ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻳﺪ از او در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﮭﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد(
ﺳﺆال ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
 A4از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ اي را از داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻳﺎدآوري ﻧﻤﺎﻳﺪ
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
روز اول در ﮐﺎر ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه؟
روﻳﺪادي ﺑﺎ ﻳﮏ دوﺳﺖ؟
) اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎدآوري ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ دوره ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ً  ٤۰ﺳﺎﻟﮕﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ(
__________________________________________________
ﺑﺨﺶ  : ٥ازدواج
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ :
 ٥۱ﻳﮑﻲ از دو ﺳﺆال زﻳﺮ :
اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﺳﻦ  ۱۷ﺗﺎ  ۱۹ﺳﺎﻟﮕﻲ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻳﺎ اواﻳﻞ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﻲ ازدواج ﮐﺮده ،از او در ﻣﻮرد ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﮑﺎن ) ﺷﮭﺮ ﻳﺎ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(ازدواج
ﺳﺆال ﺷﻮد
ﻳﺎ
اﮔﺮ در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،از او در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﺳﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﻲ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺳﺆال ﺷﻮد ﺳﭙﺲ از آزﻣﻮدﻧﺴﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ازدواج اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﺆال ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺷﮭﺮ ﻳﺎ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
 ٥۲از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ وي ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ازدواج ﺳﺆال ﺷﻮد
 ٥۳از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد آدرس دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺲ از ازدواج ﺳﺆال ﻣﻲ ﺷﻮد ) اﮔﺮ وي آدرس ذﮐﺮﺷﺪه در ﺳﺆال  ٥۲را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ آدرس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
 ٥٤از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﺎﻗﺪوش در زﻣﺎن ﻋﺮوﺳﻲ ﺳﺆال ﺷﻮد) اﮔﺮﺳﺎﻗﺪوش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﻳﮑﻲ از ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
 ٥٥از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺧﻮاھﺮ ﻋﺮوس ﺳﺆال ﺷﻮد) اﮔﺮ ﻋﺮوس ﺧﻮاھﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﻳﮑﻲ از ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
 ٥٦از آزﻣﻮدﻧﻲ درﻣﻮرد ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻋﺮوس ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺳﺆال ﺷﻮد) اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧﻮد آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ(
ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
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 A5از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدآوري ﻳﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﻲ ﺑﭙﺮدازد در ﻏﯿﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﺎدﺛﻪ اي از ھﺮ ﻋﺮوﺳﻲ ﮐﻪ در  ۲۰ﺗﺎ ۳۰
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﭙﺮدازد
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻳﮏ ﻣﯿﮭﻤﺎن در ﻋﺮوﺳﻲ رخ داد؟
ﻳﮏ روﻳﺪاد در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ؟
__________________________________________________
ﺑﺨﺶ  : ٦ﻓﺮزﻧﺪ داري و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪ در  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ :
 ٦۱ﻧﺎم اوﻟﯿﻦ ﮐﻮدک آزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ٦۲در ﻣﻮرد ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﮐﻮدک ﺳﺆال ﺷﻮد ) ﺳﺎل ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
 ٦۳ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﺳﺆال ﺷﻮد
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از او در ﻣﻮرد ﺑﺮادرزاده ﻳﺎ ﺧﻮاھﺮزاده ﺳﺆال ﺷﻮد و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻮرد ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از او در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﮑﻲ از
دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺆال ﺷﻮد
) در ﻣﻮارد ﺑﺮادر زاده ،ﺧﻮاھﺮ زاده ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دوﺳﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ،ﮔﻔﺘﻦ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(
 ٦٤ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ دوم آزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ٦٥ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﮐﻮدک ﺳﺆال ﺷﻮد ) ذﮐﺮ ﺳﺎل ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
 ٦٦ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﺳﺆال ﺷﻮد) ذﮐﺮ ﺷﮭﺮ ﻳﺎ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
 A6از آزﻣﻮدﻧﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﺮد در ﺳﻨﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ ۳۰ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﭙﺮدازد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
اﺳﺖ
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓﺮدي در ﻳﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ؟
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓﺮدي در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر؟
________________________________________________
ﻗﺴﻤﺖ ج  :زﻧﺪﮔﻲ اﺧﯿﺮ
ﺑﺨﺶ  : ۷ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻨﻮﻧﻲ
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ :
 ۷۱از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺆﺳﺴﻪ( او اﺧﯿﺮاً آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد
اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از آزﻣﻮدﻧﻲ ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اي ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﺜﻼ ً در ﻳﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﺎﺗﻲ( اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﺤﻞ
دﻳﮕﺮي ) ﻣﺜﻼ ً ﺧﺎﻧﻪ( ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻮد ،ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻪ در آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ
 ۷۲از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺆال ﺷﻮد
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 ۷۳در ﻣﻮرد ﺳﺎل ﻳﺎ ﻣﺎه رﺳﯿﺪن ) ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن( ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد
) اﮔﺮ در  ۱۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎه ﺿﺮوري اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  ،ﺳﺎل ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
 ۷٤در ﻣﻮرد آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ وي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۷٥در ﻣﻮرد ﻧﺎم ھﺎي ﺳﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ  ۳ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد ) اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در
ﻣﻮرد ﻧﺎم ھﺎي  ۳ھﻤﺴﺎﻳﻪ ﻳﺎ ھﻤﮑﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺆال ﺷﻮد(
اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ طﻮر ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده ،ﺧﻄﺎھﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎدآوري ﻧﺎم ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
 A7از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻳﺎدآوري ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻨﻮﻧﻲ رخ داده ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﯿﻤﺎران؟
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر رخ داده اﺳﺖ؟
__________________________________________
ﺑﺨﺶ  : ۸ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺒﻞ
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ :
 ۸۱از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﻲ ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺆﺳﺴﻪ( ﮐﻪ او آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۸۲در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺆال ﺷﻮد ) ﺷﮭﺮ ﻳﺎ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ دو دوره ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را در ﻳﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﭙﺮي ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ۷اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ،آدرس ،ﻧﺎم دوﺳﺘﺎن و ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ
 ۸۳در ﻣﻮرد ﺳﺎل ﻳﺎ ﻣﺎه ورود آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻳﺎ وﻳﺰﻳﺖ او از آﻧﺠﺎ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۸٤در ﻣﻮرد آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ وي ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ﻳﺎ وﻳﺰﻳﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۸٥در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ،ھﻤﮑﺎران ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد ) اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
از اﻓﺮادي ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ را در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد(

اﮔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺒﻮده از او در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً وﻳﺰﻳﺖ ﮐﺮده ﺳﺆال ﺷﻮد اﮔﺮ در  ٥ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از او درﻣﻮرد ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮐﻪ او در ظﺮف  ٥ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻳﺰﻳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺳﺆال ﺷﻮد
ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
 A8از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻳﺎدآوري ﺣﺎدﺛﻪ اي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻳﮑﻲ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻳﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺆال ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﮏ ﻣﻼﻗﺎت در ﺧﺎﻧﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﮑﻲ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ؟
در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮي از ﻳﮑﻲ از ﺑﺴﺘﮕﺎن؟
________________________________________________
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ﺑﺨﺶ  : ۹ﻧﻮروز ﻗﺒﻞ
ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ :
 ۹۱از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻮروز را در ﮐﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد
 ۹۲از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ ﻧﻮروز ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق وي ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد
_________________________________________________
ﺑﺨﺶ  : ۱۰ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت
 ۱۰۱در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﻳﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻪ در  ٥ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن
دﻳﺪن ﮐﺮده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ) ﻧﺎم ﺷﮭﺮ ﻳﺎ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ(
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ،از آزﻣﻮدﻧﻲ درﺑﺎره ھﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﮐﻪ در  ٥ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺳﺆال ﺷﻮد از آزﻣﻮدﻧﻲ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ھﻤﺮاه وي در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﺆال ﺷﻮد اﮔﺮ ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮده ،ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ
 ۱۰۲از آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد اﮔﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ ﻣﺎه ﺿﺮوري
اﺳﺖ اﮔﺮ  ٥ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ ﺳﺎل ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
 ۱۰۳از آزﻣﻮدﻧﻲ درﻣﻮرد ﻧﺎم ﻓﺮدي ﮐﻪ ھﻤﺮاه او در اﻳﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد ذﮐﺮ ﻧﺎم ھﺮ ﻓﺮدي ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ را دراﻳﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﻤﺮاھﻲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل :
 A9از آزﻣﻮدﻧﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدآوري ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ در طﻮل ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ) ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت  ٥ﺳﺎل ﻗﺒﻞ( رخ داده اﺳﺖ
ﺑﭙﺮدازد
رھﻨﻤﻮدھﺎ :
در ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻪ از آن دﻳﺪن ﮐﺮده اﻧﺪ؟
درﻣﻮرد ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﻳﺪ؟
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