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 تا سالم ٍ احتشام

احساس ضادی ضوا سا لطفاً جولِ ّای ّش گشٍُ اص سَال ّا سا تِ دلت تخَاًیذ ٍ جولِ سا کِ تْتش اص جولِ ّای دیگش، 

تیاى هی کٌذ، هطخع کٌیذ ٍ سپس دٍس ضواسُ هَسد ًظش یک دایشُ  طی هفته گذشته و در حال حاضزدس 

 تکطیذ.

 زن          جنسيت: مرد  

 عبارات ردیف

1 

 .احساس ضادی ًوی کٌن -الف

 .ًسثتاً احساس ضادی هی کٌن -ب

 .خیلی ضاد ّستن -ج

 .تیص اص حذ ضاد ّستن -د

2 

 .دستاسُ آیٌذُ خَش تیي ًیستن -الف

 .خَضثیي ّستندستاسُ آیٌذُ  -ب

 .اس هی کٌن آیٌذُ ای ًَیذ تخص دس اًتظاسم استاحس -ج

 .احساس هی کٌن صًذگی سشضاس اص اهیذی پیص سٍ داسم -د

3 

 دس حمیمت اص ّیچ جٌثِ ای اص صًذگی ام ساضی ًیستن. -الف

 .اص تؼضی اص جٌثِ ّای صًذگی ام ساضی ّستن -ب

 .اص تسیاسی اص جَاًة صًذگی ام سضایت داسم -ج

 .اص ّوِ جَاًة صًذگی ام کاهالً ساضی ّستن -د

4 

 .احساس هی کٌن کٌتشل چٌذاًی تش صًذگی ام ًذاسم -الف

 .احساس هی کٌن تا اًذاصُ ای تش صًذگی ام کٌتشل داسم -ب

 .احساس هی کٌن تیطتش اٍلات تش صًذگی ام کٌتشل داسم -ج

 .احساس هی کٌن تش توام جٌثِ ّای صًذگی ام کٌتشل داسم -د

5 

 .احساس هی کٌن صًذگی ام چٌذاى سضایت تخص ًیست -الف

 .اص صًذگی احساس سضایت هی کٌن -ب

 .احساس هی کٌن صًذگی ام تسیاس سضایت تخص است -ج

 .احساس هی کٌن صًذگی ام تی ًْایت سضایت تخص است -د

6 

 .اص خَدم چٌذاى ساضی ًیستن -الف

 .اص آًچِ ّستن احساس سضایت هی کٌن -ب

 .آًچِ ّستن خیلی احساس سضایت هی کٌناص  -ج

 .اص آًچِ ّستن ضذیذاً احساس سضایت هی کٌن -د

 .ّشگض تش سٍیذادّای صًذگی اثش خَتی ًوی گزاسم -الف 7
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 .تِ ًذست تش سٍیذادّای صًذگی اثش خَتی هی گزاسم -ب

 .هؼوَالً تش سٍیذادّای صًذگی اثش خَتی هی گزاسم -ج

 .اثش خَتی هی گزاسمّویطِ تش سٍیذادّای صًذگی  -د

8 

 .یاسی تِ ّش جْت هی گزساًنصًذگی سا تا  -الف

 .اص ًظش هي صًذگی خَب است -ب

 .اص ًظش هٌي صًذگی خیلی خَب است -ج

 .هي تِ صًذگی ػطك هی ٍسصم -د

9 

 .دس ٍالغ ػاللِ ای تِ دیگشاى ًذاسم -الف

 .کواتیص تِ دیگشاى ػاللِ داسم -ب

 .داسمتِ دیگشاى تسیاس ػاللِ  -ج

 .تِ دیگشاى تِ ضذت ػاللِ داسم -د

11 

 .توػوین گیشی تشاین هطکل است -الف

 .تػوین گیشی تشاین ًسثتاً آساى است -ب

 .دس تیطتش هَاسد تػویوی گیشی تشاین آساى است -ج

 .تِ ساحتی هی تَاًن ّش ًَع تػویوی تگیشم -د

11 

 .ضشٍع ّش کاسی تشاین دضَاس است -الف

 .تشاین ًسثتاً آساى استضشٍع ّش کاسی  -ب

 .ضشٍع کاسّا تشاین آساى است -ج

 .احساس هی کٌن هی تَاًن ّش کاسی سا تش ػْذُ تگیشم -د

12 

 .ٌّگام تیذاس ضذى اص خَاب تِ ًذست احساس سفغ خستگی هی کٌن -الف

 گْگاّی ٍلتی اص خَاب تیذاس هی ضَم احساس سفغ خستگی هی کٌن -ب

 .هی ضَم احساس سفغ خستگی هی کٌن هؼوَالً ٍلتی اص خَب تیذاس -ج

 .ّویطِ ٍلتی اص خَاب تیذاس هی ضَم احساس سفغ خستگی هی کٌن -د

13 

 .احساس هی کٌن تِ ّیچ ٍجِ تَاى ٍ ًیشٍ ًذاسم -الف

 .ى ٍ ًیشٍ داسمااحساس هی کٌن تا اًذاصُ ای تَ -ب

 .احساس هی کٌن سشضاس اص تَاى ٍ ًیشٍ ّستن -ج

 .اًذاصُ تَاى ٍ ًیشٍ داسماحساس هی کٌن تی  -د

14 

 .احساس هی کٌن چیض صیثا ٍ لطٌگی دس دًیا ٍجَد ًذاسد -الف

 .تؼضی اص چیضّای دًیا سا صیثا هی تیٌن -ب

 .تسیاسی اص چیضّای دًیاس سا صیثا هی تیٌن -ج

 .ّوِ چیض دًیا تشاین صیثا ٍ لطٌگ جلَُ هی کٌذ -د

15 
 .احساس هی کٌن رٌّن ّطیاس ًیست -الف

 .احساس هی کٌن اص لحاظ دٌّی ّطیاسم -ب
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 .احساس هی کٌن اص لحاظ دٌّی تسیاس ّطیاسم -ج

 .احساس هی کٌن اص لحاظ دٌّی کاهالً ّطیاسم -د

16 

 .احساس سالهتی ٍ تٌذسستی ًوی کٌن -الف

 .کواتیص احساس سالهتی ٍ تٌذسستی هی کٌن -ب

 .تسیاس احساس سالهتی ٍ تٌذسستی هی کٌن -ج

 .احساس سالهتی ٍ تٌذسستی هی کٌنکاهالً  -د

17 

 .ًسثت تِ دیگشاى چٌذاى احساس غویویت ًوی کٌن -الف

 .ًسثت تِ دیگشاى تا حذٍدی احساس غویویت هی کٌن -ب

 .ًسثت تِ دیگشاى خیلی احساس غویویت هی کٌن -ج

 .تِ ّوِ اًساى ّا ػطك هی ٍسصم -د

18 

 .اص گزضتِ خاطشُ ّای خَش صیادی ًذاسم -الف

 .اص گزضتِ چٌذ خاطشُ خَش داسم -ب

 .تیطتش خاطشُ ّای گزضتِ هي خَش است -ج

 .توام خاطشُ ّای گزضتِ هي تِ ضذت خَش است -د

19 

 ّشگض حالت ضَس ٍ ضَق ًذاسم -الف

 .ضی ٍلت ّای داسای ضَس ٍ ضَق ّستنتؼ -ب

 .تیطتش ٍلت ّا داسای ضَق ٍ ضَلن -ج

 .ّویطِ داسای ضَس ٍ ضَلن -د

21 

 .آًچِ کِ دٍست داضتن اًجام دّن ٍ آًچِ اًجام دادُ ام فاغلِ ّستتیي  -الف

 .تؼضی اص چیضّایی سا کِ هی خَاستن ،اًجام دادُ ام -ب

 .تسیاسی اص چیضّایی کِ هی خَاستن، اًجام دادُ ام -ج

 .ّوِ چیضّایی کِ هی خَاستن، اًجام دادُ ام -د

21 

 .تَاًن ٍلتن سا خیلی خَب تٌظین کٌنًوی  -الف

 .تا اًذاصُ ای هی تَاًن ٍلت سا خَب تٌظین کٌن -ب

 .هی تَاًن ٍلتن سا خیلی خَب تٌظین کٌن -ج

 .هی تَاًن ٍلتن سا تشای ّشکاسی کِ هی خَاّن اختػاظ دّن -د

22 

 .اص تَدى تا دیگشاى لزت ًوی تشم -الف

 .گاّی اص تَدى تا دیگشاى لزت هی تشم -ب

 .تشمهؼوَالً اص تَدى تا دیگشاى لزت هی  -ج

 .ّویطِ اص تَدى تا دیگشاى لزت هی تشم -د

23 

 .اثش خَتی تش دیگشاى ًوی گزاسم -الف

 .گاّی اثشخَتی تش دیگشاى هی گزاسم -ب

 .هؼوَال اثشخَتی تش دیگشاى هی گزاسم -ج
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 .ّویطِ اثشخَتی تش دیگشاى هی گزاسم -د

24 

 دس صًذگی خَد ّذف خاغی ًذاسم. -الف

 هؼٌاداس ٍ ّذفوٌذ است. تا اًذاصُ ای صًذگی ام -ب

 صًذگی ام پش اص هؼٌا ٍ ّذف است. -ج

 کالً صًذگی ام هؼٌاداس ٍ ّذفوٌذ است. -د

25 

 هي احساس تؼْذ ٍ فؼالیت چٌذاًی ًوی کٌن. -الف

 گاّی احساس تؼْذ ٍ فؼالیت چٌذاًی هی کٌن. -ب

 غالثاً احساس تؼْذ ٍ فؼالیت چٌذاًی هی کٌن. -ج

 فؼالیت چٌذاًی هی کٌن. هي ّویطِ احساس تؼْذ ٍ -د

26 

 فکش هی کٌن دًیا جای خَتی ًیست. -الف

 فکش هی کٌن دًیا کواتیص جای خَتی است. -ب

 فکش هی کٌن دًیا جای خیلی خَتی است. -ج

 فکش هی کٌن دًیا جای ػالی است. -د

27 

 تِ ًذست هی خٌذم. -الف

 کواتیص هی خٌذم. -ب

 صیاد هی خٌذم. -ج

 خٌذیذى ّستن.ّویطِ دس حال  -د

28 

 آدم جزاتی ًیستن. -الف

 ًسثتاً جزاب ّستن. -ب

 جزاب ّستن. -ج

 تی اًذاصُ جزاب ّستن. -د

29 

 ی ٍجَد ًذاسد.ثتِ ًظش هي ّیچ چیض جال -الف

 تؼضی چیضّا سا جالة هی تیٌن. -ب

 تیطتش چیضّا سا جالة هی تیٌن. -ج

 ّا جالة اًذ.تِ ًظش هي ّوِ چیض -د
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