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پاػخ دٙٞذٌ ٜشأیِ ،طفا تشای ٞش ػٛاَ یىی اص أتیاصٞای  1تا  5سا دس خا٘ٔ ٝماتُ آٖ تٛٙیؼیذ.
 = 3در حد متوسط شبیه من است
 = 1به هیچ وجه شبیه من نیست  = 2اندکی شبیه من است
 = 5کامال شبیه من است
 = 4تا حد زیادی شبیه من است
1

ت ٝوتاب  ٚوتاتخٛا٘ی ػالل ٝداسْ.

2

ٔی تٛا٘ٓ ت ٝػشػت  ٚآػا٘ی اػذاد سا دس ر ٓٙٞحؼاب و.ٓٙ

3

تا چـٕاٖ تؼتٔ ٝی تٛا٘ٓ تلاٚیش سا ٚاضح تلٛس و.ٓٙ

4

ٔٗ ت ٝطٛس ٔٙظٓ حذالُ دس یه ٚسصؽ یا فؼاِیت ٞای تذ٘ی ؿشوت داسْ.

5

اطشافیا٘ٓ ٔؼٕٛال تشای ا٘داْ واسٞایـاٖ تا ٔٗ ٔـٛست ٔی وٙٙذ  ٚاص ٔٗ سإٙٞایی ٔیٍیش٘ذ.

6

ٔٗ ٔؼٕٛال ػاػاتی سا دس تٟٙایی كشف تفىش  ٚا٘ذیـیذٖ دس ٔٛسد ػؤاالت ٔ ٟٓص٘ذٌی ٔی و.ٓٙ

7

ٔٗ اص كذای دِٙـیٙی تشای خٛا٘ذٖ تشخٛسداسْ.

8

ٔٗ  ٕٝٞی ٌٞ ٝ٘ٛای حیٛا٘ات سا دٚػت داسْ.

9

لثُ اص ٘ٛؿتٗ یا ٌفتٗ یا خٛا٘ذٖ وّٕات ،آٖ ٞا سا دس رٔ ٓٙٞی ؿٔ ٚ ْٛٙشٚس ٔیى.ٓٙ

 10دس ٔذسػ ٝاص دسع ٞای سیاضیات  ٚػِّ ْٛزّت ٔی تشْ.
٘ ٗٔ 11ؼثت ت ٝسً٘ ٞا ػاللٕٙذ  ٚحؼاػٓ.
 12دٚػت داسْ واسٞایی ا٘داْ د ٓٞو ٝفؼاِیت ٞای تذ٘ی  ٚحشوتی داسد.
ٚ 13سصؽ ٞای ٌشٞٚی سا تیـتش اص ٚسصؽ ٞای ا٘فشادی دٚػت داسْ.
 14دس خّؼات خٛدؿٙاػی  ٚسٚا٘ـٙاػی و ٝت ٝسؿذ  ٚآٌاٞی فشدی اْ افضٚد ٜؿٛد ؿشوت ٔی و.ٓٙ
 15آٞ ًٙٞای ٘أٛص ٚ ٖٚػاصٞای خاسج اص سیتٓ سا تـخیق ٔی د.ٓٞ
 16اص ؿشوت دس والػٟای صیؼت یا ٌیا ٜؿٙاػی  ٚخا٘ٛس ؿٙاػی ِزت ٔیثشْ.
 17ؿٙیذٖ كحثت ٞای دیٍشاٖ  ٚفایّٟای كٛتی تیـتش اص تّٛیضی ٖٛیا فیّٓ ت ٗٔ ٝآٔٛصؽ ٔی دٞذ.
 18اص تاصی ٞای سیاضی  ٚفىشی ٔثُ ػٛدٚو ٛیا ؿطش٘ح ِزّت ٔی تشْ.
 19تیـتش ٚلت ٞا تشای ضثط ٔحیط اطشافٓ (دس كٛست أىاٖ) اص دٚستیٗ فیّٓ تشداسی یا ػىاػی اػتفادٔ ٜی و.ٓٙ
 20ت ٝواسٞایی و ٝتا دػت ا٘داْ ٔی ؿٛد ٔا٘ٙذ دٚختٗ ،تافتٗ٘ ،داسیٔ ،اوت ػاصی  ٚحىّاوی ػاللٕٙذْ.
ٚ 21لتی ٔـىّی داسْ تشخیح ٔی د ٓٞاص وؼی وٕه تٍیشْ تا ایٙى ٝتٟٙایی سٚی آٖ واس و.ٓٙ
ٔ 22یتٛا٘ٓ تا ؿىؼت ٞا ٔ ٚـىالتٓ ت ٝتٟٙایی وٙاس تیایٓ.
 23اغّة ت ٝفایّٟای ٔٛصیه یا ػی دی  ٚغیشٌٛ ٜؽ ٔی د.ٓٞ
 ٗٔ 24اص طثیؼت ِزت ٔی تشْ.
 ٗٔ 25اص خذ َٚوّٕات ٔتماطغ ،تاصیٟای خٕالت دس ٓٞسیخت ٝیا اػٕٟای سٔضی ِزّت ٔی تشْ.
 26دٚػت داسْ آصٔایؾ ٞای ٔختّف ػّٕی ا٘داْ دٔ ،ٓٞثالً اٌش ػشػت ٔاؿیٗ سا د ٚتشاتش وٙیٓ چمذس تٙضیٗ تیـتشی ٔلشف ٔیـٛد؟
 ٗٔ 27اص ٔؼٕاٞای دیذاسی ٔا٘ٙذ پاصَ ٞا  ٚتلاٚیش ػ ٝتؼذی ِزّت ٔی تشْ.

 28تٟتشیٗ افىاس ٚلتی ت ٝػشاؽ ٔٗ ٔی آیٙذ ؤ ٝـغ َٛیه فؼاِیت خؼٕی (اص لثیُ پیاد ٜسٚی ،د ،ٚؿٙا ٞ )...ٚؼتٓ.
 ٗٔ 29حذالُ ػ ٝدٚػت ٘ضدیه  ٚكٕیٕی داسْ وٕٞ ٝیـ ٝتا  ٓٞدس تٕاػیٓ.
 30یه ػشٌشٔی یا فؼاِیت ٔخلٛف ت ٝخٛدْ داسْ و ٝت ٝتٟٙایی اص آٖ ِزت ٔیثشْ.
 31یىی اص ػاصٞای ٔٛػیمی سا ٔی ٘ٛاصْ.
ٔ ٗٔ 32دٕٛػ ٝای اص لثیُ ػٞ ًٙا ،كذف ٞا ،تشي ٞا ،حـشات  ... ٚسا خٕغ ٔی و.ٓٙ
 ٗٔ 33اؿؼاس  ،داػتاٟ٘ا  ٚضشب إِثّٟا سا دٚػت داسْ.
 ٗٔ 34اص طثم ٝتٙذی  ٚخٛس وشدٖ  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚیافتٗ ٘ظٓ دس اؿیا ِزت ٔیثشْ.
 35دس خٛاب سؤیاٞای ٚاضحی ٔی تی ٚ ٓٙاغّة ت ٝخاطشْ ٔیٕا٘ذ.
 36اغّة دٚػت داسْ اٚلات فشاغت خٛد سا تیش ٖٚخا٘ ٚ ٝتا واسٞای پش خٙة  ٚخٛؽ ػپشی و.ٓٙ
 ٗٔ 37اص ػشٌشٔی ٞای خٕؼی ٔا٘ٙذ تخت ٝتیـتش اص ػشٌشٔی ٞای فشدی ٔا٘ٙذ تاصی ٞای وأپیٛتشی ته ٘فش ٜخٛؿٓ ٔی آیذ.
 38ت ٝاٞذاف ٚیظ ٜای و ٝدس ص٘ذٌی داسْ ٔؼٕٛال فىش و ٚ ٓٙآٟ٘ا سا ٔشٚس ٔیى.ٓٙ
 39ص٘ذٌی ٔٗ تذٛٔ ٖٚػیمی تؼیاس یىٛٙاخت  ٚتی ٞیداٖ خٛاٞذ تٛد.
 40ت ٝتفشیحاتی ٔیپشداصْ و ٝتٛ٘ ٝػی تا طثیؼت دس استثاط ٞؼتٙذ.
 41دسع ٞای صتاٖ  ،ادتیات  ٚاختٕاػی تشایٓ آػا٘تش اص سیاضی  ٚػّٞ ْٛؼتٙذ.
 42ت ٝچٍٍ٘ٛی ػّٕىشد چیضٞا ػاللٕٙذْ  ٚدس ٔٛسد پیـشفت ٞای ػّٕی  ٚوـفیات خذیذ ػّٓ  ،خٛدْ سا ت ٝسٚص ٍ٘ٔ ٝی داسْ.
 43پیذا وشدٖ ٔؼیش  ٚخٟت دس خاٞای غشتی ٝتشایٓ آػاٖ اػت.
ٍٙٞ 44اْ كحثت دػت ٞای خٛد سا تىاٖ ٔیذ ٚ ٓٞاص طػت ٞا  ٚصتاٖ تذٖ (ٔا٘ٙذ تغییش چٟش )ٜاػتفادٔ ٜیى.ٓٙ
 45اص یاد دادٖ دا٘ؼتٞ ٝایٓ ت ٝدیٍشاٖ ِزت ٔی تشْ.
 ٗٔ 46اص طشیك ٔـاٞذ ٜسفتاسٞای دیٍشاٖ ،دیذٌاٚ ٜالغ تیٙا٘ ٝای ٘ؼثت ت٘ ٝماط لٛت  ٚضؼف خٛد پیذا ٔیى.ٓٙ
 47تیـتش ٚلتٟا یه آ ًٙٞدس ر ٓٙٞاخشا ٔی ؿٛد.
 48تفاٚت ٞای ٔٛخٛد ٔیاٖ ا٘ٛاع دسختاٖ ،ػٞ ًٙا ،پش٘ذٌاٖ یا ػایش ٌیاٞاٖ  ٚخا٘ٛساٖ سا ت ٝخٛتی تیاٖ ٔی و.ٓٙ
ٚ 49لتی دس ٔاؿیٗ ٞؼتٓ دٚػت داسْ تاتّٞٛای تثّیغاتی سا تخٛا٘ٓ  ٚت ٝآٖ ٞا تیـتش اص ٔٙاظش اطشاف تٛخ ٝو.ٓٙ
 50تاٚس داسْ تمشیثاً تشای ٞش چیضی یه دِیُ ػّٕی ٙٔ ٚطمی ٚخٛد داسد.
 ٗٔ 51طشاحی سا دٚػت داسْ  ٚاغّة طشاحی ٔی و.ٓٙ
٘ ٗٔ 52یاص داسْ چیضٞا سا ِٕغ وشد ٜیا دػت تض٘ٓ تا تتٛا٘ٓ آٟ٘ا سا دسػت دسن و.ٓٙ
 53فىش ٔی و ٓٙلذست سٞثشی خٛتی داسْ  ٚاطشافیاٖ  ٚدٚػتا٘ٓ ٘یض ایٗ ٔٛضٛع سا لث َٛداس٘ذ.
 ٗٔ 54تشخیح ٔی د ٓٞتؼطیالت آخش ٞفت ٝسا دس یه اتاق یا خای خّٛت ػپشی و ٓٙتا ایٙى ٝدس یه خای ػٕٔٛی  ٚؿّٛؽ تاؿٓ.
 55تا اػتفاد ٜاص یه اتضاس ٔٛػیمی ػاد ٜت ٝساحتی ٔی تٛا٘ٓ اٚلات فشاغت خٛد سا ػپشی و.ٓٙ
 ٗٔ 56اص تاصی تا حیٛا٘ات  ،تاغثا٘ی  ٚواؿتٗ ٌیاٞاٖ ِزت ٔی تشْ.
 57اص ٔطاِثی و ٝخٛدْ لثال خٛا٘ذ ٜیا ؿٙیذ ٜتاؿٓ دس كحثت ٞایٓ اػتفادٔ ٜیى.ٓٙ
 58دٚػت داسْ تشای فٕٟیذٖ تیـتش چیضٞا ساتطٞ ٝای سیاضی  ٚفشِٟٔٛای ػّٕی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ.
 59طشاحی ٘مـ ٚ ٝخغشافیا تشایٓ آػاٖ تش اص حؼاب دس سیاضیات اػت.

 ٗٔ 60اص تاصی ٞای ٚسصؿی  ٚپشٞیداٖ (اص لثیُ پیٙت تاَ  ٚسا٘ٙذٌی پشٞیداٖ) ِزّت ٔی تشْ.
 ٗٔ 61دس ٔیاٖ خٕغ احؼاع ساحتی ٔی و.ٓٙ
٘ 62ؼثت تٕٞ ٝؼاالٖ خٛد تا اسادٔ ٚ ٜؼتمُ ٞؼتٓ.
 63آٞ ًٙٞا ّٛٔ ٚدیٟای تؼیاسی اص آٚاصٞا یا لطؼات ٔٛػیمی سا ٔی ؿٙاػٓ.
 64اص ٔـاٞذ ٜسٚیذادٞای طثیؼی(ٔا٘ٙذ ػتاسٞ ٜأ ،ا ،ٜخضس ٔ ٚذ) ِزّت تشد ٚ ٜدٚػت داسْ اطّالػات دستاس ٜی آٖ ٞا سا ت ٝدػت آٚسْ.
 65اغّة اطشافیا٘ٓ ٔؼٙی وّٕات سا اص ٔٗ ٔی پشػٙذ.
 66دس ٔٛاخ ٟٝتا ٔؼایُ ٔختّف ت ٝد٘ثاَ سیـٞ ٝا  ،ػّت ٞا  ٚسا ٜحّٟای آٖ ٔیٍشدْ.
ٔ 67ی تٛا٘ٓ تلٛس و( ٓٙاص ٍ٘ا ٜیه پش٘ذ ،)ٜاخؼاْ اص تاال چٍ ٝ٘ٛت٘ ٝظش ٔی سػٙذ.
 ٗٔ 68اص ٘ظش خؼٕی  ٚا٘ذاص ٜا٘ذاْ ٞای تذ٘ی ٘ؼثت تٕٞ ٝؼاالٖ خٛدْ وأال ٔتٙاػة ٞؼتٓ.
 ٗٔ 69دس فؼاِیت ٞای ٌشٞٚی ٔذسػٔ ، ٝؼدذٕٞ ،ؼایٍاٖ  ٚواسٞای اختٕاػی ؿشوت ٔی و.ٓٙ
 ٗٔ 70خایی تشای ٘ٛؿتٗ  ٚثثت وشدٖ خاطشات  ٚاتفالات سٚصٔش ٜخٛدْ داسْ.
 71اٌش یه لطؼٛٔ ٝصیه سا یه یا دٚتاس تـٔ ْٛٙی تٛا٘ٓ ت ٝآػا٘ی آٖ سا تىشاس و.ٓٙ
 72دٚػت داسْ وتاب ٞا یا ٔدالّتی سا تخٛا٘ٓ یا تش٘أٞ ٝای تّٛیضی٘ٛی سا تثی ٓٙو ٝت ٝطثیؼت ٔشتٛط ٔی ؿٛد.
 73اخیشاً ٔطّثی ٘ٛؿت ٝاْ و ٝخٛدْ اص آٖ احؼاع خٛتی داسْ.
ٚ 74لتی چیضی ت ٝسٚؽ دلیمی ا٘ذاصٌ ٜیشی  ،طثم ٝتٙذی  ،تدضی ٚ ٝتحّیُ ٔی ؿٛد احؼاع خٛتی داسْ.
 ٗٔ 75تشخیح ٔی د ٓٞوتابٔ ،دالّت  ٚسٚص٘أٞ ٝایی سا تخٛا٘ٓ و ٝتلاٚیش صیادی داس٘ذ.
 76تشای یادٌیشی ٟٔاست ٞای خذیذ  ،تیـتش تٕشیٗ ا٘داْ ٔیذ ،ٓٞتا ایٙى ٝدستاس ٜآٖ تخٛا٘ٓ یا فیّٕی سا تٕاؿا و.ٓٙ
 ٗٔ 77تشخیح ٔی د ٓٞؿثٟای تؼطیُ سا دس یه ٔیٕٟا٘ی تٍزسا٘ٓ تا تٟٙا دس خا٘ ٝتٕا٘ٓ.
 ٗٔ 78تشخیح ٔی د ٓٞیه ؿغُ ٔؼتمُ داؿت ٝتاؿٓ تا تشای دیٍشاٖ واس و.ٓٙ
 79اغّة ٍٙٞاْ واس وشدٖ آٚاص ٔی خٛا٘ٓ یا صٔضٔٔ ٝی و ٓٙیا تلٛست سیتٓ ضشتٔ ٝی ص٘ٓ.
 80دس تؼطیالت خٛد تشخیح ٔی د ٓٞتٔ ٝىاٖ ٞای طثیؼی ٔا٘ٙذ پاسن یا خ ٍُٙتش ْٚتا ت ٝیه ٞتُ پش سفت  ٚآٔذ.
 81اص ؿغّٟای ٚواِت ٔ ،ؼّٕی ٛ٘ ،یؼٙذٌی  ،سٚص٘أٍ٘ ٝاسی ٔ ٚتشخٕی خٛؿٓ ٔیایذ.
 82اص ؿغّٟای حؼاتذاسی  ،آصٔایـٍاٞی  ،وأپیٛتشی  ،سیاضی داٖ ٔ ٚحاػثاتی خٛؿٓ ٔیایذ.
 83اص ؿغّٟایی ٔثُ ٘مـ ٝوـی  ،ػىاػی ٔ ،ؼٕاسی ٔ ،دؼٕ ٝػاصی  ٚدوٛساػی ٖٛخٛؿٓ ٔیایذ.
 84اص ؿغّٟایی ٔثُ تاصیٍشی ٔ ،ىا٘یىی ٘ ،داسی  ،كٙایغ دػتی ٚ ،سصؿىاسی ٙٞ ٚشٞای سصٔی  ٚسلق خٛؿٓ ٔیایذ.
 85اص ؿغّٟایی ٔثُ ٔذیشیت ٔ ،ـاٚس سٚا٘ـٙاع  ،پشػتاسی  ،فشٚؿٙذٌی  ،سإٙٞای ٌشدؿٍشی ٔ ٚؼّٕی خٛؿٓ ٔیایذ.
 86اص ؿغّٟایی ٔثُ وؼة  ٚواس ٔؼتمُ ٕٞ ،چٙیٗ ٔـاغُ ا٘فشادی  ٚتذ ٖٚؿشاوت خٛؿٓ ٔیایذ.
 87اص ؿغّٟایی ٔثُ ٘ٛاص٘ذٌی ٔٛػیمی  ،تشا٘ ٝػشایی  ،ػشپشػتی ٌش ٜٚوُش  ،خٛا٘ٙذٌی  ٚسٞثشی اسوؼتش خٛؿٓ ٔیایذ.
 88اص ؿغّٟایی ٔثُ صیؼت ؿٙاػی  ،دأپضؿىی  ،وـاٚسصی  ،سإٙٙٞای طثیؼت ٔ ،تخلق تاغثا٘ی  ٚخ ٍُٙداسی خٛؿٓ ٔیایذ.

