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 مقیاسِ رفتاریِ کمبریج

 

 لغفب اعالػبتِ سیز را ٍارد وزدُ ٍ سپس لسوتِ راٌّوبیِ پزسطٌبهِ را هغبلؼِ ثفزهبییذ.

 

 ماود. یِ ایه اطالعات کامال محرماوه باقی می همه

 

 

 ............................................جٌس:...........   ًبم: ...................................................................................... 

 .............................................تبریخِ اهزٍس:   ...........................................تبریخِ تَلذ:...............................

 

 

 چطور پرسش وامه را پر کىیم

لغفب ّز گَیِ را ثب دلتِ فزاٍاى خَاًذُ ٍ ثب ارسیبثیِ ایٌىِ چِ اًذاسُ ثب آى هَافك یب هخبلفیذ، پبسخِ غحیح را   ّب لزار دارد.ِ در سیز فْزستی اس گَی

 .ثىبر ًزفتِ استدر سئَاالت  ّن ای پبسخِ درست یب ًبدرست ٍجَد ًذارد، ٍ حمِ اًتخبة وٌیذ.

 ّب را پبسخ دّیذ. توبهیِ پزسصثزایِ آًىِ همیبسِ حبضز هؼتجز ثبضذ، ضوب ثبیذ 
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  هي اگز یه رٍس هَسیمی گَش ًذّن، حسبثی والفِ خَاّن ثَد.  هثبل
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وبهال 
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     آیب ضخعِ همبثلن، دٍست دارد سز غحجت را ثبس وٌذ یب ًِ.فْون وِ  هي ثِ راحتی هی .1

     دّن. ّب تزجیح هی هي حیَاًبت را ثِ اًسبى .2

     ّب ٍ جزیبًبتِ ثبةِ رٍس ػمت ًوبًن. هي سؼی هی وٌن تب اس آخزیي هذ .3

فْون، ثزایِ دیگزاى  ثزایِ هي سخت است وِ چیشّبیی را وِ خَدم ثِ راحتی هی .4

 ضًَذ. یِ اٍل هتَجِِ هٌظَرم ًوی دّن، ثِ خػَظ ٍلتی وِ آًْب در ّوبى دفؼِتَضیح 

    

     هي اغلتِ ضت ّب، رٍیب ٍ خَاة هی ثیٌن. .5

     هي اس ایٌىِ َّایِ دیگزاى را داضتِ ثبضن، ٍالؼب لذت هی ثزم. .6

دیگزاى حزف یِ آًْب ثب  وٌن هطىالتن را خَدم حل وٌن ًِ ایٌىِ درثبرُ هي سؼی هی .7

 ثشًن.

    

     داد، سخت است. در یه ٍضؼیتِ اجتوبػی ثبیذ چِ وبری اًجبم فْنِ ایٌىِ ،ثزایِ هي  .8

     دّن. ّب اًجبم هی ثْتزیي وبرّبین را غجح .9

جْتِ اًتمبلِ هٌظَرم در یه گفت ٍگَ، ثیص اس حذ گَیٌذ وِ  هزدم اغلت ثِ هي هی .11

 دّن. تَضیح هی

    

     خیلی ثزاین آساردٌّذُ ًیست وِ ثِ لزار هاللبت ثب یه دٍست، دیز ثزسن. .11

ّب ٍ رٍاثظ خیلی سخت ٍ دردسز سبسًذ، ثزایِ ّویي هبیل ًیستن خَدم را  دٍستی .12

 درگیزضبى وٌن.

    

     وٌن، فبرؽ اس ایٌىِ چمذر وَچه ٍ پیص پب افتبدُ ثبضذ. ٍلت لبًَى ضىٌی ًوی هي ّیچ .13

ثزایِ هي لضبٍتِ ایٌىِ آیب فالى حزف یب رفتبر هَدثبًِ است یب گستبخبًِ، اغلت خیلی  .14

 سخت است.

    

ام  در یه گفت ٍ گَ، توزوشِ هي ثیطتز رٍیِ فىزّبیِ خَدم است تب آًچِ وِ ضًٌَذُ .15

 وٌذ. احتوبال دارد فىز هی

    

     ّبیِ والهی. خَضوشگیآیذ تب  ّبیِ ػولی ثیطتز خَضن هی هي اس ضَخی .16

     وٌن، ًِ آیٌذُ. هي ثزایِ اهزٍس سًذگی هی .17

     ضَد. ّب را تىِ تىِ وٌن تب ثجیٌن چِ هی ٍلٌی ثچِ ثَدم، خیلی دٍست داضتن وزم .18

گَیذ ٍلی هٌظَرش چیشِ دیگزی است، هي ثِ سزػت  ٍلتی وسی یه چیش هی .19

 .فْون هی

    

     است. گیزاًِسختتِ هي در هَردِ اخاللیبت ثسیبر ًظزا .21

وٌذ، ٍالؼي سخت  ثزایِ هي فْنِ ایٌىِ چزا ثؼضی چیشّب ایٌمذر آدم ّب را آضفتِ هی .21

 .است
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     .ثزایِ هي سخت است وِ خَدم را جبیِ دیگزاى ثگذارم .22

پذر ٍ یب یه هي فىز هی وٌن وِ ادة ٍ هٌصِ خَة هْوتزیي چیشی است وِ یه  .23

 تَاًذ ثِ فزسًذش آهَسش ثذّذ. هبدر هی

    

     ّبین، آًی ٍ در لحظِ ثبضذ. دٍست دارم تػوین گیزی .24

     ثیٌی وٌن. تَاًن احسبسِ دیگزاى را پیص هي ثِ خَثی هی .25

تَاًن ثفْون وِ آیب وسی ًبخَش یب هؼذة  ام، ثِ سزػت هی ٍلتی در یه جوغ ًطستِ .26

 است یب ًِ.

    

ثِ ًظزم، اگز هي حزفی ثشًن وِ ضخعِ دیگزی اس آى آسردُ ضَد، هطىل اس خَدِ آى  .27

 .فزد است ًِ اس هي

    

گَین  آیذ یب ًِ، راستص را هی اگز وسی اس هي ثپزسذ وِ آیب اس هذلِ هَّبیص خَضن هی .28

 .حتی اگز اس آى خَضن ًیبیذ

    

     ثبیذ اس ضٌیذىِ یه اظْبرِ ًظز، رًجیذُ خبعز ضَد.تَاًن ثفْون چزا یه ًفز  هي ًوی .29

     ثیٌی ّستن. گَیٌذ وِ هي خیلی آدمِ غیزلبثلِ پیص ّب اغلت ثِ هي هی آدم .31

     .خَاّذ در ّز گزدّوبیی اجتوبػی، در هزوشِ تَجِ ثبضن هي دلن هی .31

     وٌذ. ّب، هزا ٍالؼب آضفتِ ًوی یِ آدم دیذىِ گزیِ .32

     آیذ. یِ هسبئلِ سیبسی خَضن هی هي اس گفت ٍ گَ در ثبرُ .33

ام  ادثی ّب آى را ثِ حسبةِ ثی ضَد خیلی هي خیلی غزیح ّستن، ٍ ایي ثبػث هی .34

 ثگذارًذ، حبل آًىِ ایي یه رفتبرِ غیزػوذی است.

    

     وٌٌذُ ًیست. ّبیِ اجتوبػی آًمذرّب گیج ثِ ًظزم، هَلؼیت .35

ضبى ٍ فْنِ آًچِ وِ در فىزضبى  گَیٌذ وِ هي در درنِ احسبسبت ثِ هي هیآدم ّب  .36

 .گذرد، خیلی هبّزم هی

    

یِ تجزثیبتِ آًْب ثب ّن  خَاّذ درثبرُ وٌن، ثیطتز دلن هی ٍلتی ثب هزدم غحجت هی .37

 غحجت وٌین، ًِ تجزثیبت خَدم.

    

     .وٌذ وطذ، هزا آضفتِ هی دیذىِ حیَاًی وِ درد هی .38

     هي هی تَاًن ثی آًىِ تحتِ تأثیزِ احسبسبتِ دیگزاى لزار ثگیزم، تػوین گیزی وٌن. .39

یِ آى وبرّبیی را وِ لزار ثَدُ آى رٍس اًجبم دّن اًجبم ًذّن، آرام  هي تب ٍلتی ّوِ .41

 گیزم. ًوی

    

هطتبقِ ضٌیذىِ فْون وِ آیب فزدِ همبثلن اس حزفْبین خستِ ضذُ یب  هي ثِ راحتی هی .41

 .آًْبست

    

     .وٌذ ّبیِ خجزی، هزا حسبثی آضفتِ هی ّب در ثزًبهِ دیذىِ غن ٍ رًجِ آدم .42
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وٌٌذ، چزا وِ هؼتمذًذ هي  یِ هطىالت ضبى ثب هي غحجت هی دٍستبًن هؼوَال درثبرُ .43

 خیلی فْویذُ ٍ ّوذل ّستن.

    

هالحظِ است؛ حتی اگز فزدِ  ّبیی رفتبرم سزسدُ ٍ ثی تَاًن ثفْون وِ چِ سهبى هي هی .44

 همبثلن چیشی ثِ هي ًگَیذ. 

    

ام سز  وٌن، اهب خیلی سٍد حَغلِ ضزٍع هی یی ّبیِ تبسُ هي اغلت تفزیحبت ٍ سزگزهی .45

 رٍم. هی رٍد ٍ ثِ سزاؽِ چیشّبیِ تبسُ هی

    

گَیٌذ وِ ثزخی اٍلبت هسخزُ وزدى ٍ هسخزُ ثبسی را اس حذ  هیآدم ّب ثِ هي  .46

 گذراًن. هی

    

     تز اس آًن وِ سَارِ یه لغبرِ َّاییِ ثشري ثطَم. هي خیلی ػػجی ٍ استزسی .47

     .فْون چزا گَیٌذ وِ هي خیلی آدمِ حسبسی ّستن؛ ّزچٌذ خَدم ًوی دیگزاى هذام هی .48

ای ثجیٌن تػَرم ایي خَاّذ ثَد وِ غویوی ضذى ثب گزٍُ،  غزیجِاگز در یه گزٍُ  .49

 یِ خَدضبى است. ٍظیفِ

    

     وٌن. ّبیی وِ هی ثیٌن، ارتجبطِ ػبعفی ثزلزار ًوی هي هؼوَال ثب فیلن .51

ام ثسیبر هٌظن ثبضذ ٍ فْزستی اس ٍظبیفن تْیِ  هي دٍست دارم وِ در سًذگیِ رٍساًِ .51

 .وٌن

    

     .تَاًن خیلی سزیغ ٍ ضَْدی ثفْون وِ احسبسِ ضخعِ همبثلن چگًَِ است هیهي  .52

     .آیذ هي اس تحولِ خغز ٍ رفتبرّبیِ پزخغز ّیچ خَضن ًوی .53

     یِ چِ چیشی غحجت وٌذ. خَاّذ درثبرُ تَاًن ثِ آسبًی ثفْون وِ فزدِ همبثلن هی هي هی .54

     .فْون را پٌْبى وٌذ، هي ثِ راحتی هی اش اگز وسی ثخَاّذ احسبسبتِ ٍالؼی .55

     وٌن. سٌگیي هیـ  هي ّویطِ لجل اس ایٌىِ تػویوی ثگیزین، توبمِ اثؼبدِ آى را سجه .56

     ّبیِ اجتوبػی، ًبتَاًن. یِ لَاػذِ حبون ثز هَلؼیت هي اس فْنِ آگبّبًِ .57

     ثیٌی وٌن. را پیص افزادتَاًن رفتبرِ  هي ثِ راحتی هی .58

     وٌن. هي اس ایٌىِ ثب هطىالتِ دٍستن درگیزیِ ػبعفی پیذا وٌن، استمجبل هی .59

حتی اگز ثب آًْب  ؛تَاًن ًظزاتِ فزدِ همبثلن را گَش دادُ ٍ ارسیبثی وٌن هي هؼوَال هی .61

 هَافك ًجبضن.

    

 

 پایان

 ًْبیت سپبس گشاریناس ّوىبریِ ضوب ثی

 


