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ًًًً م.ًهست یراض امیزندًگ از .1

ًًًً .هستم ییکمرو آدم عمولً م .2

     .برًمیم لذت جدید یزهایچ کردن امتحان از .3

ًًًً .هستم آدمًعجولی .4

ًًًً .ترسمیم کند،یم رییتًغ قلبم ضربان یوقت .5

ًًًً .کندینمدًجایا او یبرا یمشکل چیه مخدر مواد صرًفد،ًمباًش داشته پول آدم اگر .6

ًًًً م.ًستنی یخوشحال آدم .7

     .است سخت میبرا جمع حضور در کردن حبتص .8

     .دهمیم انجام جانشیه خاطر به فقط را کارها اوقات یگاه .9

10. 
ًًًً .کنمیم عمل فکر بدون معمولً 

ًًًً .شوًمیم هراسان کنم،یم حس بدنم در یرعادیغ راتییتًغ یوقت .11

ًًًً .است ضرر کم ای ضرریب حیتفر ًکی ،گاهیب و گاه صورت به مخدر مواد مصرًف .12

     م.ًهست مندعالقه یلیخ امندهیآ به .13

     .است دشوار میبرا گرانًید به گفتن نه .14

     .زنمیم خطرناًک یکارها به دست بردن لذت یبرا یگاه .15

     .کنمینم فکر م،ًیگویم که ییزهایچ به اغلب .16

     .شوًمیم مضطرب کنم، تمرکز کاری یرو بر توانمینم یوقت .17

     .کندینم جادیا یمشکل مواد از یبرًخ بار دو ای كی مصرًف .18

     .کنمیم نگاه ندهیآ به اقیاشت و دیام با .19

     .کنمیم ییتنها احساس اوقات اکثر .20

     .هستم تازه یزهایچ یجستجو در شهیهم .21

     .کنمینم فکر ادًیز خودم یکارها جهینت به معمولً  .22
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     .کنمیم دایپ یبد احساس شوم،یم یعصب ادًیز یوقت .23

     .کند فراموًش را شتاًمشکالت کندیم کمًک آدم به مخدر مواد مصرًف .24

     ً.هستم ینبخوًش خودم ندهیآ به نسبت .25

     .کنم کنترل خود اضطراب توانمینم هایًاجتماعیدرًموقعیت .26

     .باشند یرعادیغ اگر یحت برم،یم لذت انگیزیجانه و دیجد تجارب از .27

     .نمایمیم یمانیپش احساس آن خاطر به بعداً  که کنمیم ییاهتیموقًع ریدرگ را خودم اغلب .28

     .است ترسناًک برایمًضعف ای جهیسرگ احساس .29

     .کند مصرًف مخدر مواد آدم یگاه که ندارًد یاشکال حیتفر و یشاد یراب .30

     م.ًکنیم افتخار خودم هایموفقیتًبه .31

     .است سخت میبرا گرانًید یرمنطقیغ درخواست رًد .32

     .باشند یرقانوًنیغ اگر یحت مندم،عالقه خودشان خاطر به د،یجد تجارب به .33

     .کندیم ادًیز مشکالت برابر در را فرًد تحمل قدرت مخدر مواد مصرًف .34

      .دارًم یندیخوشا احساس .35

     .کنم کنترل را خودم توانمینم شومًویم یعصبان اغلبًزود .36

     .کنم امتحان بار ًکی را یزیچ هر دارًم دوست .37

     .ندارًد یروان ضرر چیه مخدر مواد یبرًخ مصرًف .38

ًب ندهیآ که دارًم مانیا .39       .نیست من انتظار در یخو

     .است سخت من یبرا دیجد دوستان کردن دایپ .40

41. 
     انگیزًوًمهیجًباشد.کهًهیجانًگردمیمبهًدنبالًچیزهاییًًمعمولً 

     .کندیم بانشاط و سرزنده را آدم مخدر مواد از یبعض مصرًف .42

     ً.هستم یارزشمند فرًد کنمیم احساس .43

     .ستین من فکر به کس چیه کنمیم احساس اوقات اکثر .44

     .کنندیم شتریب را یًافرادجسم قدرت مواد از یبرًخ .45

     ً.دارًمن یادًیز مثبت هاییژگیو .46

 .کنم انیب را امیواقًع دهیعًق ندارًم جرئت نباشد، افراد ریسا نظر هیشب نظرًم اگر .47
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 برره و اسررت کننررده مصرررًف خررود یبرررا فقط باشد، داشته یضرر هم اگر مخدر مواد مصرًف .48
 .رساندینم یبیآًس گرانًید

    

     .باشم خانه در یخاص زمان در دیبا هستم، خانه از رونیب یوقت .49

     .دانندینم یجد مشکل راموادًمخدرًًگاه به گاه مصرًف من نیوالد .50

     .دارًد وجود اختالفدعواًوً ما خانواده در مواقع شتریب در .51

     .دهندیم گوًش ما یهاحرًف به که هستند یمشاوران و معلماناًم مدرسه در .52

     .ستنده یکارکتًک و دعوا اهل من دوستان شتریب .53

ًب شرفتیپ تا کنمیم را خود یسًع تمام .54     ً.باشم داشته مدرسه در یخو

     .کنندیم بحث و جر هم با زیچ كی مورًد در بارها من خانواده یاعضا .55

     .ندارًد اشکال خانواده یاعضا همراه قلیانًکشیدنًبه کهًمعتقدندمًمادر و پدر .56

     .شوندیم اًیجو را آن علت مادرًم و پدر معمولً  بروم، خانه به رًید اگر .57

     .کنندیم مصرًف مواد که شناسمیم امیزندًگ محل در یادًیز افراد .58

    ً.ندارًد یتیاهم من یبراًمدرسهدرسًوً .59

     .کنندینم توجه آموزاندانش هایخواسته و احساسات به ما مدرسه مسئولن .60

     .دهدًینم تیاهم من یهًاهخواست و احساسات به من خانواده .61

     .ستین یمهم مسئله دنیکش گاریًس معتقدند من نیوالد .62

ً اگر که اًوجودًدارًدم خانواده در یروشن نیقوان .63 ًز را آن یکسرر  مواجرره تنبیرره بگررذارد،ًبررا پررا ریرر
 .شودیم

    

     .است سخت یلیخ موادًمخدرًبرایًمن تهیه .64

    ً.است وقت اتالف مدرسه به رفتن .65

     .دهدیم گزارًش نشانیوالد به را آموزاندانش مثبت یکارها ام مدرسه .66

     .کنمیم دًایپ اختالًف مادرًم و پدًر با اوقات اکثر .67

     .کنندیم برخورًد باًمنًشدت به ام،کرده مصرًف موادیاًًگاریًس که شوند متوجهنمًیوالد اگر .68

 .هستم یکس چه با و کجا که دانندیم نمیوالد معمولً  ستم،ین خانه در یوقت .69
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     .کنندیم مصرًف مخدر مواد که دارًم یدوستان .70

     بهًدرسًخواندنًندارم.ًیاعالقه .71

     .کنندیم حمل قمه ای چاقو ما محله در افراد از یاریبس .72

 قرررار قًیتشررو مررورًد را هرراآن و کنندیم توجه آموزاندانش خوب یکارها به ما مدرسه معلمان .73
 .دهندیم

    

     .کنندیم بحث و جر هم با اغلب من مادر و پدر .74

    ً.کنم هیتًه مواد توانمیم یراحت به بخواهم وقت هر .75

ًرانًدرًمییشررانًراًبرراًمعلمررانًوًمرردهاحرًفتوانندًیمًیبهًراحتًآموزاندانشمدرسهًماً در .76 انًیرر
 بگذارند.

    

     .است مهم یلیخ میبرا خوب نمرات گرفتن .77

     .کشمیم خجالت امخانواده یاعضا رفتار از واقعاً  اوقات یگاه .78

     .هستند مخالف قلیانًوًسیگار ،مواد گونه هر مصرًف با من نیوالد .79

     .کنندیم مصرًف مواد ما محله در نوجوانان از یادًیز تعداد .80

     .است آسان یلیخ من یزندًگ محل در مواد نوًع هر هیتًه .81

     .گذارندیم فرق هابچه نیب من مادر و پدر .82

     است.ًیعادًیمنًکارًیدًوًفروشًموادًدرًمحلًزندًگیخر .83

     .کندیم یوًسمأ مرا امخانواده .84

     .شودیم دایپ آدم جور همه ما محله در .85

     .بروًم مدرسه به ندارًم دوست روزها از یلیخ .86

 

 


