ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻧﺎم -----------

ﻛﻼس-------- :

ﺟﻨﺴﻴﺖ--------- :

ﻣﺪرﺳﻪ---------- :
ﭘﺴﺮ /دﺧﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰم:
اﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ در ﺑﺎره ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎ آﻧﺮا ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻦ .ﻫﻴﭻ
ﺟﻮاب درﺳﺖ ﻳﺎ ﻏﻠﻄﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻼت راﺑﺨﻮان و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎ زدن ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻮ .درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد زﻳﺎد ،ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،ﻛﻢ ،ﻳﺎ ﻫﻴﭻ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰن
از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﻲ ،از ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮن ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ دو ﺳﻮال ﻗﺒﻼ ﺟﻮاب ﺑﺪه:
آﻳﺎ ﺑﺮادر داري؟ ......
آﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮ داري؟ ......
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ:
1

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻼﻗﻪ دارم.

2

دوﺳﺘﻢ ﻣﻦ را دوﺳﺖ دارد.

3

ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ دارم.

4

ﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮدم را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

5

ﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي دارم.

6

ﻣﻦ ﭘﺪرم را دوﺳﺖ دارم.

7

ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ دارﻳﻢ  ،راﺿﻲ ﻫﺴﺘﻢ.

8

ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮرم دوﺳﺖ دارم.

9

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

10

ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ.

11

ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻢ.

12

ﻣﺮدم ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ.

13

وﻗﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎزي دارم.

14

ﻣﻦ در ﺑﺎره ﭼﻴﺰﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎ ت و داﻧﺶ دارم.

15

ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻢ.

زﻳﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ ﻫﻴﭽﻲ

زﻳﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ ﻫﻴﭽﻲ
16

ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ آزاد ﻫﺴﺘﻢ.

17

ﻣﻦ ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺘﻲ را ﺑﻠﺪم اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

18

ﻣﺎدرم ﻣﻦ را دوﺳﺖ دارد.

19

در ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﺪ.

20

ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻲ روم.

21

ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ دردي ﻣﻲ ﺧﻮرم ،ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.

22

وﻗﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻢ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲ ﺷﻮم.

23

ﻣﻦ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻫﺴﺘﻢ.

24

ﻣﻌﻠﻤﻢ ﻣﻦ را دوﺳﺖ دارد.

25

ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻢ.

26

ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ام ،دﻳﺪه ام.

27

وﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲ ﺷﻮم.

28

ﻣﻦ ﭘﺸﺘﻜﺎر دارم.

29

ﻣﻲ داﻧﻢ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ درﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻢ.

30

ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻼﻳﻲ ﺳﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻴﺎﻳﺪ.

31

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻦ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.

32

ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎزه دارم ﻧﻈﺮم را ﺑﮕﻮﻳﻢ.

33

ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

34

از ﭘﺪرم ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ.

35

ﭘﺪرم ﻣﻦ را ﻣﻲ زﻧﺪ.

36

ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻢ را دوﺳﺖ دارم.

37

دوﺳﺖ دارم ﻳﻚ ﺣﻴﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

38

در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ آﻳﻨﺪه ام ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.

39

ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺟﻠﻮي اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ را ﺑﮕﻴﺮم.

40

ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺨﺮﻧﺪ.

41

از ﻣﺎدرم ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ.

42

ﻣﺎدرم ﻣﻦ را ﻣﻲ زﻧﺪ.

43

ﻣﻦ ﺑﺎ اراده ﻫﺴﺘﻢ.

زﻳﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ ﻫﻴﭽﻲ
44

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.

45

ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﻼﻗﻪ دارم.

46

ﺧﻮدم را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ.

47

داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ را ﺷﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

48

ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ را دوﺳﺖ دارم.

49

وﻗﺘﻲ ﺧﻮردﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺮم ،ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

50

ﻣﺎدرم ﻣﻦ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

51

ﻣﻦ از ﺷﻐﻞ ﭘﺪرم راﺿﻲ ﻫﺴﺘﻢ.

52

دوﺳﺖ دارم ﻳﻚ ﭘﺮﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

53

ﺑﺮادرم را دوﺳﺖ دارم.

54

ﺧﻮاﻫﺮم را دوﺳﺖ دارم.

55

ﺳﺆاﻻﺗﻲ دارم ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺪاﻧﻢ.

56

رﻓﻴﻖ ﺧﻮب دارم.

57

ﭘﺪرم ﻣﻦ را دوﺳﺖ دارد.

58

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﻢ زﻳﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

59

دوﺳﺖ دارم ﭘﺪرم ﺷﻐﻠﺶ را ﻋﻮض ﻛﻨﺪ.

60

ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ي ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻼﻗﻪ دارم.

61

در ﻣﻮرد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.

62

ﭘﺪرم ﻣﻦ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

63

ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ در ﺑﺎزي ﺑﺒﺎزم.

64

ﻣﻦ ﭘﺮزور ﻫﺴﺘﻢ.

65

ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ دارم.

66

ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺿﻌﻔﻬﺎي ﺧﻮدم را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ.

67

اﮔﺮ ﺟﻮاب ﭼﻴﺰي را ﻧﺪاﻧﻢ ،راﺣﺖ ﻧﻴﺴﺘﻢ.

68

ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

69

ﺑﺮادرم ﻣﻦ را دوﺳﺖ دارد.

70

ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﻦ را دوﺳﺖ دارد.

