
 88 -آٍری کَدک ٍ ًَجَاى هقیاس تاب
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 آیا تِ اطزافیاى خَد کوک هی کٌیذ؟ 8

 اصال               کوی              تا حذٍدی              سیاد         تسیار سیاد 

 آیا اداهِ تحصیل تزای شوا دارای اّویت است؟ 3

 اصال               کوی              تا حذٍدی              سیاد         تسیار سیاد 
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 آیا تاٍرّای هعٌَی )دیٌی( هَجة تقَیت شوا هی شَد؟ 9
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 خَد افتخار هی کٌیذ؟ قَهیتآیا تِ  11
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 آیا هزدم اس هصاحثت تا شوا لذت هی تزًذ؟ 11

 اصال               کوی              تا حذٍدی              سیاد         تسیار سیاد 

 آیا در هَرد احساسات خَد تا خاًَادُ تاى صحثت هی کٌیذ؟ 18
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 ، هشکالت خَد را حل کٌیذ؟دارٍّای غیز هعوَلآیا هی تَاًیذ تذٍى پٌاُ تزدى تِ  13
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 آیا ایي احساس را داریذ کِ دٍستاًتاى اس شوا حوایت هی کٌٌذ؟ 14
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 آیا هی داًیذ در صَرت احساس ًیاس تِ کوک تایذ تِ کذام ًْادّای اجتواعی هزاجعِ کٌیذ؟ 15
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 احساس تعلق هی کٌیذ؟آیا تِ هذرسِ تاى  16
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 آیا جاهعِ تا عذالت تا شوا رفتار هی کٌذ؟ 19
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 آیا فزصت ّایی در اختیار شوا قزار هی گیزد تا تِ دیگزاى ًشاى دّیذ یک فزد تشرگسال ّستیذ؟ 81
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