
یسنج قوقح

یسنج ھطبار ھب قح .١
 ساسحا ھنوگچ ؟دیشاب ھتشاد دوخ سنج زا یصاخ عون دیاب امش ایآ ؟دربب تذل یسنج طباور زا دناوتیم یک
؟تسا عونمم نوناق طسوت یسنج یاھ تیلقا نآ رد ھک دینک یگدنز روشک کی رد دینک یم

یسنج قوقح نتسناد قح .٢
 ھئارا یسنج یاھ شزومآ ناناوجیاربنآ رد ھک دینک یگدنز یروشک ردرگا درکدیھاوخساسحا ھنوگچ.
مدرممامت ایآ ؟دننک ادیپ یسرتسدمیلعت ھب دنناوت یمن ھک یناسک ھب دناوت یم یسنج شزومآ ھنوگچ ؟دوشیمن
؟لولعم دارفا دننام اھ تیلقا ھلمج زا ،دناوتیم هدروآ تسدب ار تیسنج ھب طوبرم تاعالطا

دوخ زا تظافح و تظفاحم قح .٣
 تیذا و رازآ ؟دراد انعمیچ یسنج یاضعا عطق ؟دنیامنیم جاودزاکچوک نس ھب نارتخد زا یرایسب ارچ
؟تسیچ تنوشخ مان ؟تسیچ یسنج
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 یتشادھب تامدخ تمالس قح .۴
 نانیمطا ناوت یم ھنوگچ ؟تسیچ ھنامرحم ینعم ؟دشابیم روطچبوخ رتکاد کی
 ندومن طقس رگا دتفا یم یقافتا ھچ ؟دیامن دافتسا لمحزا یریگولجسک رھ ھک داد
؟دشاب عونممروشک رد

ضیعبت مدعویربارب قح .۵
 ربارب رد تمواقم یارب تعاجش دیناوت یم اجک زا ؟دوش هدینشدیاب یکیادص

یم راک تسایس ایآ ؟مھد رارق ریثات تحت ار رنھ مناوت یم ایآ ؟دینک ادیپ یرباربان
؟دنک
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یصوصخ میرح ظفح قح .۶
طوبرم تاعوضوم نیا ایآ ؟دییوگب دوخ تیسنج هرابرد امش ھک دریگب میمصت دناوت یمیک
 ھنازور یاھ تیلاعف رد کمک ھب زاینندوب روذعم ظاحل زاامش ،الثم ،رگا؟دوشیم براقا
؟مییامن تسوپ نیالنآ تروص ھب دیاباریزیچ ھچ ؟دیشاب ھتشاد

یراذگ ریثات قح .٧
؟ دیرب رس ھبتقو کرس ای ھچوکرد ییاھنت ھب ھک دیسرت یم ایآ ،دیتسھ رتخد کی امش رگا
 عون ھچ ؟دشاب ینوناق ریغدناوتیمدرف کی ایآ ؟ھچ دیتسھ توافتم نارگید اب امش رگا

؟تسا زاجم امش روشک ردیگدنز کیرش




