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مَدك ضوب هوني است ثشخی فعبلیت ّبی .  اًجبم دّذ، ٍجَد داسدضوبدس صفحبت ثعذی سؤاالتی دسثبسُ فعبلیت ّبیی  مِ هوني است مَدك  

ثشای ّش هَسد  لطفب گضیٌِ . تَضیح دادُ ضذُ دس ایٌجب سا قجال اًجبم دادُ ثبضذ ٍ هوني است هَاسدی ثبضذ مِ اٍ ٌَّص اًجبم آًْب سا ضشٍع ًنشدُ است

گضیٌِ )،  گْگبّی اًجبم هی دّذ (گضیٌِ ثلِ)ای  سا اًتخبة مٌیذ مِ ًطبًگش ایي است مِ آیب مَدمتبى ایي فعبلیت سا ثِ طَس هعوَل اًجبم هی دّذ 

 (.گضیٌِ ٌَّص ًِ)ٍ یب فعبلیت سا ٌَّص اًجبم ًوی دّذ  (گبّی

 :نکبت ههن برای به خبطر سپردى

 آى فعبلیت  سا ثب ضیشخَاستبى توشیي مٌیذ قجل اص عالهت صدى پبسخ ،. 

 پشمشدى ایي پشسطٌبهِ سا هثل یل ثبصی مِ ثشای ضوب ٍ ضیش خَاستبى سش گشم مٌٌذُ است ، اًجبم دّیذ. 

 هطوئي ضَیذ مِ ضیشخَاس ضوب سیش ٍ استشاحت مشدُ ٍ سشحبل است 

  ثشگشداًیذ......... لطفب ایي پشسطٌبهِ سا تب تبسیخ . 

  :.....................................یبدداشتهب

.................................................. 

 

  هنوز نه گبهی بله حیطه برقراری ارتببط

آیب ضیشخَاس ضوب ثشخی اٍقبت صذای اص گلَ هثل غشغشُ -1 .1

 مشدى تَلیذ هی مٌذ؟
   

 ـــــ

....  اَ – غَ –آیب ضیشخَاس ضوب غبى ٍ غَى هی مٌذ ٍ اٍ -2 .2

 هی گَیذ؟
   

 ـــــ

ٍقتی ثب اٍ حشف هی صًیذ آیب دس پبسخ ثِ ضوباص خَدش صذا -3 .3

 دس هی آٍسد؟
   

 ـــــ

 آیب ٍقتی ثب اٍ حشف هی صًیذ لجخٌذ هی صًذ؟-4 .4

 آیب ثب دّبى  ثبص هی خٌذد؟-5 .5

آیب ٍقتی ثعذ اص ایٌنِ ضوب خبسج اص دیذ اٍ ثَدُ ایذ، دٍثبسُ - 6

 ضوب سا ثجیٌذ ،رٍق هی مٌذ ٍ لجخٌذ هیضًذ؟

   

 ـــــ

  حیطه برقراری ارتببط                                   جوع کل

 

 

 ( سٍصگی30 هبُ ٍ 2 سٍص الی 0 هبُ 1اص ) هبّگی 2پشسطٌبهِ 



 

 

 

 

  هنوز نه گبهی بله حیطه حرکبت درشت

 آیب ٍقتی  ضیش خَاستبى ثِ پطت خَاثیذُ است، آیب دست ّب ٍ پبّبیص سا تنبى هی  .1

 دّذ، ٍٍل هی خَسد ٍ ثِ ثذًص پیچ ٍ تبة هی دّذ؟
   ـــــ 

 ٍقتی ثِ ضنن خَاثیذُ است آیب سشش سا ثِ یل طشف ثشهی گشداًذ؟ .2
   ـــــ 

 ٍقتی ثِ ضنن خَاثیذُ است  آیب  هیتَاًذ سشش سا ثشای چٌذ ثبًیِ ثبال ًگِ داسد؟ .3
   ـــــ 

 ـــــ     آیب ٍقتی ثِ پطت خَاثیذُ است ثب پبّبیص لگذ هی صًذ؟ .4

 آیب ٍقتی ثِ پطت خَاثیذُ است، سشش سا اص یل طشف ثِ طشف دیگش حشمت  .5

 ـــــ    هی دّذ؟

ثعذ اص ایٌنِ سشش سا  دس حبلت خَاثیذُ ثِ ضنن ثبال ًگْذاضتِ است  ، آیب ثِ جبی  .6

 ـــــ    ایٌنِ سشش سا ثِ پبییي ثیبًذاصد ، هی تَاًذ سشش سا ثِ آساهی سٍی صهیي ثگزاسد؟

 ـــــ جوع کل حیطه حرکبت درشت 

  هنوز نه گبهی بله  حیطه حرکبت ظریف

اگش )آیب ٍقتی اٍ ثیذاس است هعوَالً دست ّبیص هحنن ثستِ ٍ هطت مشدُ است؟  .1

 (.سا اًتخبة مٌیذ" ثلِ "قجال چٌیي ثَدُ ٍلی دس حبل حبضش چٌیي ًیست،
   ـــــ 

اگش مف دست اٍ سا لوس مٌیذ آیب اًگطت ضوب سا  .2

 هی گیشد؟
 

   ـــــ 

اگش یل اسجبة ثبصی مَچل سا دس دستص قشاس دّیذ  .3

 آیب ثشای هذت مَتبّی آى سا ًگْویذاسد؟

 

   ـــــ 

 آیب صَستص سا ثب دستبًص لوس هی مٌذ؟ .4
   ـــــ 

آیب ٍقتی  اٍ ثیذاس است، دستبًص ساثبص یب ًیوِ ثبص  .5

ثشخالف صهبى ًَصادی مِ دائوب هطت هی )ًگْویذاسد؟ 

  (مشد
   ـــــ 

 آیب اٍ لجبسْبیص سا گشفتِ ٍ ثب ثِ آًْب چٌگ هی صًذ؟ .6
   ـــــ 

 ـــــ جوع کل حیطه حرکبت ظریف 

  جَاة دادُ ایذ،"ثلِ" سا 5اگش سؤال  

 . هحسَة هی ضَد"ثلِ" ًیض 1سؤال 

 



 

 

 

  هنوز نه گبهی بله  حیطه حل هسئله

  سبًتی هتشی قشاس داسًذ ًگبُ هی مٌذ؟25-20آیبضیشخَاس ضوبثِ اضیبئی مِ دس فبصلِ  .1
   ـــــ 

  ٍقتی ضوب دس اتبق حشمت هی مٌیذ آیب اٍ ثب چطوْبیص ضوب سا دًجبل هی مٌذ؟ .2
   ـــــ 

هقبثل  ( سبًتی هتشی25دس فبصلِ  ) ٍقتی ضوب یل اسجبة ثبصی سا ثِ آّستگی  .3

حشمت  (ساست ثِ چپ یب چپ ثِ ساست)صَست اٍ اص یل طشف ثِ طشف دیگش 

 هی دّیذ  ایب اٍ ثب چطوْبیص آى سا تعقیت هی مٌذ ٍ گبّی سشش سا ًیض ثشهی گشداًذ؟
   ـــــ 

ٍقتی ضوب یل اسجبة ثبصی سا ثِ آّستگی دس فبصلِ  .4

 سبًتی هتشی صَست اٍ ثبال ٍ پبییي هی ثشیذ ، 25حذٍد 

 آیب اٍ ثب چطوْبیص آى سا تعقیت هی مٌذ؟

 

   ـــــ 

ثِ اًذاصُ یل )ٍقتی اٍ سا دس حبلت ًطستِ ًگْذاضتِ ایذ، آیب ثِ اسجبة ثبصی مِ  .5

 ـــــ    سٍی هیض یب صهیي دس هقبثلص هی  گزاسیذ، ًگبُ هی مٌذ؟  (فٌجبى

 دس حبلینِ ضیشخَاستبى ثِ پطت خَاثیذُ است ،  ضوب  .6

یل اسجبة ثبصی سا ثبالی سشش تنبى هیذّیذ ، آیب اٍ  

  دستبًص سا ثِ سوت آى دساص هی مٌذ؟
   ـــــ 

 ـــــ جوع کل حیطه حل هسئله  

  هنوز نه گبهی بله  اجتوبعی- حیطه شخصی

آیب اٍ ثعضی ٍقتْب ،حتی ٌّگبهی مِ دس حبل ضیش خَسدى ًیست، تالش هینٌذ  .1

 مِ هنیذى داضتِ ثبضذ ؟
   ـــــ 

آیب  اٍ ٍقتی گشسٌِ، خیس یب خستِ است ٍ یب ًیبص ثِ ثغل ضذى  داسد، گشیِ  .2

 هی مٌذ؟
   ـــــ 

 ـــــ    آیب ثِ ضوب لجخٌذ هی صًذ؟ .3

 ـــــ    آیب ٍقتی ثِ اٍ لجخٌذ هی صًیذ اٍ ًیض لجخٌذ هی صًذ؟ .4

 آیب ثِ دستبًص ًگبُ هی مٌذ؟ .5

 
   ـــــ 

ٍقتی اٍ ضیطِ ضیش یب پستبى هبدس سا هی ثیٌذ آیب ثٌظش هیشسذ مِ سسیذى ٍقت  .6

 ضیش خَسدى سا هیفْوذ؟
   ـــــ 

 ـــــ اجتوبعی- جوع کل حیطه شخصی  



 هَاسد ملی 

 .ٍالذیي ٍ هشاقجیي مَدك هیتَاًٌذ اص ثشای تَضیحبت اضبفی استفبدُ ًوبیٌذ

 □   خیش □ثلِ .                  آیب ضیشخَاس ضوب دس غشثبلگشی ضٌَائی ًَصادی  قجَل ضذُ است ؟ اگش جَاة ًِ است تَضیح دّیذ-1

 

 

   □ثلِ .                 ّبیص  ثخَثی ٍ ًسجتب ینسبى تنبى هیذّذ؟ اگش پبسخ ًِ است ،تَضیح دّیذ  دستها و پاآیب ضیش خَاس ضوب-2

 □خیش 

 

- 

ِ اًذ؟ اگش ثلِ، تَضیح - 3 آیبّش یل اص ٍالذیي ، سبثقِ فبهیلی اص ًبضٌَایی  دس دٍساى مَدمی،آسیت ضٌَائی یباختالل ثیٌبیی داضت

 .                                                                                                                                                              دّیذ

 □   خیش □                                          ثلِ 

 

 

 .آیب ضیشخَاس ضوب ّیچگًَِ هطنل پضضنی داسد ؟ اگش ثلِ، تَضیح دّیذ-4

 □   خیش □                                          ثلِ 

 

 

 

 
  



 □   خیش □ثلِ .            اگش ثلِ ،تَضیح دّیذ.(هثل خَسدى یب خَاثیذى)آیب ضوب دس هَسد سفتبس ضیشخَاستبى ًگشاًی داسیذ؟-5

 

 

 □   خیش □ثلِ .            آیب ّیچ هَسدی دسثبسُ  ضیشخَاس ضوب  ٍجَد داسد مِ ضوب سا ًگشاى ًوبیذ؟اگش ثلِ، تَضیح دّیذ– 6

 

 

 


