
 

 

 
 94                 آتاى  لس پنجم: ...............نام ونام خانوادگی

 .ااخ  اا  حیح  ا  ꌀلهت تشى  
 کذ م یک  س تزس اا  سیز تِ جا هی تاضذ؟  1

 تزس  س  هتیاى    (                    بتزس  س افتي تِ دکتز   ( لف
 تزس  س  اتفاع   (               دتزس  سافتي تِ دًذ ى اشضکی  (ج

  ًوی تاضذ؟کذ م هَاد دا هَاد ضاهل خَب گَش کزدى  2
  تِ حزف اا  ضخص ، دقت ٍتَجِ کٌحن   ( لف
 ٍقتی گَیٌذُ تِ ها ًگاُ هی کٌذ خزهاى ا  اایحي تحٌذ سین   (ب
 . کلم گَیٌذُ ا  قطع ًکٌحن  (ج
  . تحي حیثت اایص  س ٍخَ ل کٌحن  (د

 تز    یي کِ تزس ا   سخَدهاى دٍا کٌحن کذ م کاا حیح   خت ؟  3
 داتااُ   تزس خَدهاى تا دیگز ى حیثت ًکٌحن  (      ب سًام ٍیاد خذ  کوک تگحزین   ( لف
 تز   ضَخی ٍتفزی  دیگز ى ا  تتزخاًحن   (    دفحلن اا  ٍحطتٌاک تواضاکٌحن   (ج

 ضَا   د ًص آهَس  دا هذاخِ   ضوا چِ هَقع  س خال تزگش ا هی ضَد؟ 4
 خزد دهاُ   (       دًحوِ  ٍل آتاى   (      جًحوِ  ٍل هْز   (   ب ٍل هْز  ( لف

 .جااا  خالی ا  تا کلوِ   هٌاخة ازکي  5
 . خت ................................ هْن تزیي ا ُ  اتثاط  ًساى ااتایکذیگز  ( لف
 .ًام د اًذ................... تاذ د فز د  کِ فاالحت هطتزکی د اًذ ٍتز   اخحذى تِ اذفی تلش هی کٌٌذ (ب
  گزکسی تتَ ًذ  حساخات ٍافتاا دیگز ى ا  داک کٌذ ٍخَدش ا  تِ جا  آى اا تگذ اد تا آى اا  (ج

 .کزدُ  خت ........................
 تااخحذى تِ چِ خٌی هی تَ ًحن خَى  اذ  کٌحن ؟  6

 
  (یک کلوِ  ضافِ هی هاًذ).تا ختفادُ  س جاثِ   لغت جااا  خالی ا  ازکي  7

 .تاان د ضتِ تاضٌذ .........................  ꌀضا  گزٍُ تایذ 
 ٍ هقزا ت ا  ا ꌀایت کٌٌذ....................آى اا  تایذ 

 ٍ  داتصوحن گحز  اا ٍ ًجام کاااا هطَات ٍ
 .د ضتِ تاضٌذ........................ 

 ٍیحفِ   جواحت الل  حوز چحست ؟  8
 
 

 –همفکری 
 روابط خوبی

  احترام –نظم 
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 . حساس هزتَط تِ از ضکلک ا  سیزآى تٌَیس 
 ضــاد  

 ꌀصثاًحت  
  ًذٍُ ٍغن 
 تاجة 

 
                          

 . ًاداخت ا  هطخص کٌحذ–جولت داخت  10
 . )............... ( د ًص آهَس ًی کِ تِ  ادٍ هی اًٍذ یک گزٍُ استٌذ ( لف
 . )..................... (  فز د  کِ دا اااک قذم هی سًٌذ یک گزٍُ ا  تطکحل هی داٌذ (ب
 .).................(  فز د  کِ تِ هطة دکتز هی اًٍذ یک گزٍُ هی تاضٌذ (ج
 .).................... ( د ًطجَیاى اضتِ   اشضکی د ًطگاُ کاضاى یک گزٍُ هی تاضٌذ (د

 .هطخص کٌحذ داهَقاحت اا  سیز کذ م  حل گفتگَ اꌀایت ًوی ضَد 11
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 ساز  داحالی کِ هاداش دایک خحاتاى ضلَغ دا حال ا ًٌذگی  خت 

 .لس ꌀلَم ا  تز    ٍ تازیف هی کٌذ

خوحِ هزتة  س دٍختص فاطوِ خَ ل هی کٌذ کِ اذاش دا هاُ چِ 

 .قذا حقَق هی گحزد

هالن  س خَخي خَ ل هی ازخذ خَخي تِ آا هی داحال ااخ  د دى 

 .  خت کِ هْتاب فَا  جَ ب خَ ل ا  هی گَیذ

 حفظ حریم شخصی 

 طط  نکرد  �لم گوینده 

 انتخاب زما  مناسب 

 عدم دطت وتوجه به سخنا  

                                                                                        

مژده ی مهر                            


