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 وارد پاسخنامه در را خود پاسخ ها جمله محتواي به توجه با .تاس جمله تعدادي داراي شماست، اختيار در كه اي پرسشنامه

 .كنيد

 جمله آن به مربوط شماره مقابل در پاسخنامه در است درست شما مورد در مواقع اغلب در يا هميشه اي جمله اگر:  الف

 (.رزي شكل در الف انندم) .دپركني را «+  » دايره

 جمله آن به مربوط شماره مقابل در پاسخنامه در نيست درست شما مورد در مواقع اغلب در يا هميشه اي جمله اگر:  ب

 (.رزي شكل در ب انندم) كنيد پر را « – » دايره

 مقابل در پاسخنامه در بگيريد تصميم آن مورد در توانيد نمی كه است چيزي يا و شود نمی مربوط شما به اي جمله اگر:  ج

 (.رزي شكل در ج انندم) نگذاريد عالمتی هيچ جمله ان به مربوط شماره

 

 

  

 

 

 :تذكرات

 .ددهي پاسخ خود احساس و نظر طبق بنابراين ،ندارد وجود غلط يا صحيح جواب پرسشنامه اين در – الف

 مربوط جمالت از بعضی كه باشيد داشته توجه و نشويد نگران آيد می عجيب نظرتان به كه خورديدبر جمالتی به اگر – ب

 .تاس افراد از خاصی هاي گروه به

 .دباش يكسان پاسخنامه و پرسشنامه در جمله شماره كه كنيد دقت گذاري عالمت هنگام – ج

 .دنمايي خودداري پرسشنامه روي بر عالمتی هرگونه گذاشتن از – د

 .دبگذاري عالمت ها جمله همه برابر در پاسخنامه در كنيد سعی – هـ

 مثال: 

 خير     بلی            

   -الف:                 

 +       ب:

 -        +          ج:



 .مدار دوست را فنی هاي مجله -1

 .مدار خوبی اشتهاي -2

 .مخيز می بر خواب از نشاط با و سرحال ها صبح بيشتر -3

 .مدار دوست را كتابداري كار -4

 .مشو می بيدار خواب از صدايی ترين كوچک با -5

 .دبو خوبی مرد پدرم (تاس مرده پدرتان گرا) يا ،است خوبی مرد پدرم -6

 .مدار دوست را ها روزنامه حوادث بخش خواندن -7

 .تاس طبيعی حد در پايم و دست حرارت معموالً -8

 .دجالبن برايم كه است چيزهايی از پر من روزانه زندگی -9

 .مهست كردن كار به قادر سابق اندازه به تقريباً -11

 .تاس گرفته را گلويم چيزي كنم می احساس اتاوق اغلب -11

 .مهست راضی ام جنسی زندگی از -12

 .دكنن عمل ها آن به و كرده تعبير را خود هاي خواب كنند سعی بايد مردم -13

 .دآي می خوشم آميز اسرار و پليسی هاي داستان از -14

 .مكن می احساس زيادي ناراحتی و فشار كارم محيط در -15

 .مبزن حرف كسی با ها آن درباره توانم نمی كه هستند بد آنقدر فكرهايم وقاتا گاهی -16

 .تاس نكرده رفتار خوب من با زندگی كه معتقدم -17

 .دده می آزارم استفراغ و تهوع -18

 .دكنن می فكر چه من درباره ديگران بفهمم دارم دوست -19

 .مشو می يبوست دچار كم خيلی -21

 .مكن فرار خانه از خواهد می لمد خيلی اوقات گاهی -21

 .دكن نمی درك مرا كس هيچ كنم می فكر -22

 .مبگير را آن جلوي توانم نمی كه افتم می خنده يا گريه به طوري اوقات گاهی -23

 .دكنن می تسخير مرا شيطانی ارواح اوقات گاهی -24

 .مباش خواننده يک دارم دوست -25

 .مبمان ساكت كه است اين برايم كار بهترين ،افتم می دردسر به وقتی -26

 .ددا بدي با را بدي جواب بايد كه معتقدم -27

 .دكن می اذيتم معده ناراحتی بار چند اي هفته -28

 .مبده فحش خواهد می دلم اوقات گاهی -29

 .مبين می وحشتناك هاي خواب بار يک شب هرچند -31

 .مكن متمركز كار يک روي را حواسم كه است مشكل برايم -31



 .ما داشته خاصی غريب و عجيب هاي احساس و ها تجربه -32

 .مشو می ماسالمتی نگران كم خيلی -33

 .ما نيفتاده دردسر به گاه هيچ ام جنسی رفتار خاطر به -34

 .ما دزديده چيزهايی گاهی درگذشته -35

 .مكن می سرفه اوقات اغلب -36

 .مبشكن را چيزهايی خواهد می دلم گاهی -37

 .تاس رفته نمی كاري به دلم و دست كه بوده ها ماه يا ،ها هفته ،روزها هیگا -38

 .تاس آشفته و نامنظم خوابم -39

 .دكن می ام كالفه سردرد اوقات بيشتر -41

 .مگوي می دروغ گاهی -41

 .مبود تر موفق ،بودند نگذاشته كاله سرم ديگران اگر -42

 .تاس گذشته از بهتر من قضاوت قدرت -43

 .دشو می داغ بدنم ناگهان ،علتی هيچ بدون ،بار چند يا يک اي فتهه -44

 .تاس خوب دوستانم بيشتر مثل سالمتيم وضع حاضر حال در -45

 .دشون قدم پيش ها آن كه اين مگر ،كنم نمی آشنايی اظهار سابقم دوستان ديدن هنگام معموالً -46

 .ما شتهندا دردي ام سينه قفسه يا قلب در وقت هيچ تقريباً -47

 .مكن می بافی خيال كارهايم به پرداختن جاي به بيشتر -48

 .مهست اجتماعی بسيار فردي من -49

 .دفهميدن نمی من اندازه به كه كنم اطاعت كسانی از ام بوده مجبور اغلب -51

 .مندار خاطر به ام خوانده مدرسه در كه را مطالبی از بعضی -51

 .ما نداشته درستی زندگی من -52

 .مكن می رفتگی خواب يا ،شدن مورمور ،سوزش احساس بدنم از هايی قسمت در اغلب -53

 .دنيستن موافق كنم انتخاب خواهم می يا ،دارم كه شغلی با ام خانواده -54

 .ددهن می دست از را خود تحمل ديگران كه كنم می پافشاري چيزي روي قدر آن گاهی -55

 .مكن می خوشحالی احساس ديگران از كمتر -56

 .مكن می درد احساس گردنم پشت در معموالً -57

 .ددهن می جلوه تر بزرگ را خود هاي بدبختی ديگران همدردي و كمک جلب براي مردم اغلب كنم می فكر -58

 .مكن می ناراحتی احساس ام معده باالي قسمت در بار يک روز هرچند -59

 .دده می زارمآ عجيب خيلی چيزهاي شنيدن هستم ديگران با وقتی -61

 .مهست مهمی آدم من -61

 .ما نبوده متأسف هستم دختر يک كه اين از هرگز (دهستي دختر گرا) يا ،بودم دختر يک كاش ام كرده آرزو اغلب -62



 .منيست رنجی زود آدم -63

 .دآي می خوشم عاشقانه هاي داستان خواندن از -64

 .مكن می غمگينی احساس اوقات اكثر -65

 .دبو بهتر ،شد می ريخته دور قوانين راكث اگر -66

 .مدار دوست را شعر -67

 .مكن می اذيت را حيوانات گاهی -68

 .دبياي خوشم جنگلبانی مثل كاري از كنم می فكر -69

 .مخور می شكست آسانی به ديگران با بحث در -71

 .مشو می اميد نا هايم هدف به رسيدن از دارم روزها اين -71

 .دآي می در پرواز به و شده جدا بدنم از روحم كنم می احساس گاهی -72

 .مندار نفس به اعتماد واقعاً -73

 .مباش فروش گل يک دارم دوست -74

 .تاس ارزش با زندگی كنم می احساس معموالً -75

 .دپذيرن می را حقيقت فراوان بحث و جر با فقط مردم بيشتر -76

 .مكن می موكول فردا به را امروز كار ،بار يک وقت چند هر -77

 .ددارن دوستم ،شناسند می مرا كه افرادي بيشتر -78

 .مشو واقع ديگران تمسخر مورد كه دهم نمی اهميتی -79

 .مباش پرستار دارم دوست -81

 .دگوين می دروغ كنند پيشرفت كه اين براي مردم بيشتر -81

 (مشو می پشيمان ديگران از بيش نم) .مشو می پشيمان ها آن انجام از بعد كه دهم می انجام زيادي كارهاي -82

 .مكن می دعوا ام خانواده افراد با كم خيلی -83

 .ما شده اخراج مدرسه از بد رفتار علت به بار چند يا يک -84

 .مده انجام آور دلهره و خطرناك كارهاي خواهد می دلم گاهی -85

 .مدار وستد است صدا سرو و شادي از پر كه را كارهايی و ها ميهمانی -86

 .ما نبوده ها آن درباره گيري تصميم به قادر زيادشان پيچيدگی دليل به كه ام داشته مشكالتی زندگی در -87

 .دباشن داشته جنسی آزادي مردها اندازه به بايد ها زن كه معتقدم -88

 .تاس خودم با من درگيري و گرفتاري بيشترين -89

 .مداشت دوست را پدرم من( است مرده تانپدر اگر يا) ،دارم دوست را پدرم من -91

 .مشو می عضالت پرش يا كشيدگی دچار كم خيلی -91

 .دبياي سرم بر چه كه نيست مهم برايم -92

 .مشو می اخالق بد ،نيست خوب حالم وقتی ،اوقات گاهی -93



 .ما داده انجام بد يا غلط كار يک كنم می احساس اوقات اغلب -94

 .مهست خوشحال اوقات اغلب -95

 .دبينن نمی ديگران كه بينم می خود اطراف در را چيزهايی يا ،افراد ،حيوانات -96

 .تاس سنگين سرم و گرفته ام بينی كه كنم می احساس اوقات اغلب -97

 رفتار ها آن خواست خالف بر خواهد می دلم ،است ها آن با حق وقتی حتی كه كنند می نهی و امر قدر آن ها بعضی -98

 .مكن

 .تاس زده حقه من به كسی -99

 .ما نداده انجام آن بودن مهيج خاطر به را خطرناكی كار وقت هيچ -111

 .تاس شده بسته سرم دور به محكمی نوار كنم می احساس اغلب -111

 .مشو می عصبانی گاهی -112

 .مبر می لذت بيشتر آن از ،كنم بندي شرط بازي يا مسابقه يک روي اگر -113

 .دشون گرفتار ترسند می كه دهند می نشان درستی و صداقت دليل اين به دممر بيشتر -114

 .ما شده فرستاده مدير پيش بدم رفتار علت به مدرسه در گاهی -115

 .(تنيس قبل از تر گرفته يا برهم و درهم ،تر آهسته ،تر تند ،عنیي) است هميشه مثل من زدن حرف -116

 .هخان از بيرون در تا ،كنم می رعايت بهتر را خوردن غذا آداب خانه در -117

 .دارند موفقيت براي بيشتري شانس باشند، كردن كار سخت به قادر كه كسانی -118

 .مهست زرنگ و استعداد با ،اطرافيانم اندازه به كنم می فكر -119

 .دبرسن مزايايی و منافع به عادالنه غير هاي راه از حتی حاضرند مردم اغلب -111

 .دكن می ناراحتم خيلی ما معده -111

 .مدار دوست را نمايش و تئاتر -112

 .تاس مشكالتم تمام مسئول كسی چه دانم می -113

 ها آن به دارم دوست كه كند می جلب را توجهم قدري به دستكش و كفش مثل ،ديگران شخصی وسايل گاهی -114

 .نخورد دردمه ب اگر حتی بدزدم، را ها آن يا بزنم دست

 .دشو نمی حالم خوردن بهم يا وحشت باعث خون ديدن -115

 .مدان نمی را علتش ولی ،هستم اخالق بد و رنج زود اوقات اغلب -116

 .ما نداشته خون با همراه سرفه و استفراغ هرگز -117

 .منيست شدن مريض نگران -118

 .مدار دوست را خانگی گياهان پرورش يا ها گل آوري جمع -119

 .مكن می دفاع شدت به ،رسد می درست نظرم به آنچه از معموالً -121

 .ما نزده دست ناپسند جنسی اعمال به هرگز -121

 .مآور زبان بر را ها آن ام نتوانسته كه بوده سريع قدري به افكارم گاهی -122



 .مشد می سينما وارد ،بليط خريدن دونب ،شد نخواهد متوجه كسی كه داشتم اطمينان اگر -123

 .تاس داشته هدفی چه كار اين از كه پرسم می خود از ،دهد می انجام من حق در خوبی كار كسی وقتی اغلب -124

 .مشناس می كه است كسانی اغلب زندگی خوبی به من خانوادگی زندگی كه معتقدم -125

 .دشو اجرا قاطعيت با بايد قانون كه معتقدم -126

 .مرنج می شدت به سرزنش يا انتقاد از -127

 .مدار دوست را آشپزي -128

 .ددار من رفتار بر زيادي تأثير اطرافيانم رفتار -129

 .مهست مصرفی بی آدم كنم می احساس واقعاً گاهی -131

 .دباشن وفادار همديگر به مشكالت تمام در كردند می سعی كه بودم دوستانم از گروهی عضو كودكی در -131

 .ممعتقد مرگ از پس زندگی به -132

 .مباش سرباز يک مداشت دوست -133

 .مكن كاري كتک و دعوا كسی با دارم دوست گاهی -134

 .دهم می دست از را چيزها خيلی ،گيرم می تصميم دير كه دليل اين به اغلب -135

 .شوم می عصبانی شود، مزاحمم يا بخواهد راهنمايی من از كسی اگر ،هستم مهمی كار انجام حال در وقتی -136

 .منوشت می را ام زانهرو خاطرات زمانی -137

 .دشو می چينی توطئه من عليه معتقدم -138

 .هبازند تا باشم برنده بازي در دهم می ترجيح -139

 .مرو می خواب به ،كند ناراحتم خياالتی يا افكار كه اين بدون ها شب اغلب -141

 .تاس بوده خوب حالم اوقات اكثر ،گذشته سال چند طی در -141

 .ما نشده تشنج يا غش دچار هرگز -142

 .دشو نمی زياد و كم وزنم -143

 .دكنن می تعقيب مرا كسانی كنم می فكر -144

 .ما شده مجازات دليل بی اغلب كنم می احساس -145

 .مافت می گريه به آسانی به -146

 .مفهم نمی گذشته خوبی به خوانم می كه را چيزهايی -147

 .تاس نبوده ناآل از بهتر حالم هرگز ،زندگی طول در -148

 .ما شده مبتال خطرناكی بيماري به كنم می احساس گاهی -149

 .مبزن صدمه ديگري كس يا خودم به بايد كه كنم می احساس گاهی -151

 .تاس گذاشته كاله را سرم زيركانه كسی كنم قبول آيد نمی خوشم -151

 .مشو نمی خسته زود -152

 .مهست مهم كنم احساس شود می باعث كار اين چون ،سمبشنا را مهم افراد از برخی دارم دوست -153



 .مترس می ،كنم می نگاه پايين به بلند جاي يک از وقتی -154

 .مشو نمی عصبی ،شود درگير قانون با ام خانواده افراد از يكی اگر -155

 .مهست خوشحال ،روم می گردش يا مسافرت به كه مواقعی فقط -156

 .دكنن می فكر چه ام درباره انديگر كه نيست مهم برايم -157

 .ددهن انجام را آن شبيه چيزي نيز ديگران اگر حتی ،بزنم كاري شيرين به دست ها ميهمانی در ندارم دوست -158

 .ما نكرده غش وقت هيچ -159

 .مداشت دوست را مدرسه -161

 .دنشون موضوع اين متوجه ديگران كه كنم كاري مجبورم هميشه و ،هستم خجالتی -161

 .دكن مسموم مرا كند می سعی كسی -162

 .مندار مارها از شديدي ترس -163

 .ما داشته سرگيجه كم خيلی يا ،ام نشده سرگيجه دچار وقت هيچ -164

 .تاس خوب ام حافظه كه كنم می فكر -165

 .دده می آزار را فكرم جنسی مسائل -166

 .تاس مشكل برايم ها غريبه با گفتگو -167

 .مبياور خاطر به را ها آن توانم نمی بعد كه كنم می كارهايی مواقعی در گويند می آشنايانم -168

 .مبزن آور هيجان كاري به دست دارم دوست شوم می خسته وقتی -169

 .مبده دست از را عقلم ترسم می -171

 .ممخالف گداها به دادن پول با -171

 .دلرز می دستم ،مهست كاري انجام سرگرم وقتی كه ام شده متوجه بارها -172

 .دشو خسته چشمم كه اين بدون ،كنم مطالعه طوالنی مدتی توانم می -173

 .مدار دوست را كارم مورد در مطالبی خواندن و مطالعه -174

 .مكن می ضعف احساس وجودم تمام در اوقات بيشتر -175

 .مشو می سردرد دچار كم خيلی -176

 .تاس هنشد كاسته هايم دست مهارت و دقت از -177

 .دكن می ناراحتم خيلی موضوع اين و ،شوم می عرق خيس شدن دستپاچه موقع گاهی -178

 .ما نداشته مشكلی تعادلم حفظ در ،رفتن راه هنگام -179

 .دكن نمی كار خوب ذهنم -181

 .مشو نمی آسم حمالت يا يونجه تب دچار من -181
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