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در  –و خوراک حیوانات اهلی به موقع و به اندازه داده شود آب  –مورد صدمه و آزار و اذیت قرار نگیرند  -14

 نمره( 0.5مورد کافیست وهرمورد 2) به مداوای آنها شود. اقدام صورت بیماری و صدمه
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مدیریت زمان به معنای استفاده بهینه از وقت است که باعث میشود افراد نسبت به زندگی ،کار و   -15

 ارتباط خود کنترل بیشتری داشته باشند و در نتیجه احساس قدرت و توانایی در آنان ایجاد میشود.
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 سادگی –بازخورد دارای  – تعهدآور –برانگیز چالش  –واضح   -16

 نمره( 0.25مورد کافیست و هرمورد  چهار )                                        
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  تحصیالت سطح  –شغل  –مالی سطح  –جنسیت  –رده سنی  -17

 نمره ( 0.25مورد کافیست و هر مورد  4) ذکر                                  
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 محل مهر یا امضاء مدیر

 

 راهنمای تصحیح ویژه دبیران

 



و  انسان بعد از شناخت خالق خویش و پی بردن به عظمت ، رحمت، نعمت ، غنا و قدرت او به حقارت   -18

 د.عجز و نیاز خود بیشتر واقف می شود و درنتیجه شکر نعمتهای خداوندی را بر خود الزم می دان

1 

 1 ، اهداف ، نقاط قوت و نقاط ضعفعالقه  شرایط روحی ، جسمی ، محیطی ، زمانی ،     -19

به رشته های ورزشی انفرادی دارد تمایل  - حضور در جمع دارد : تمایل کمتری به شخصیت درون گرا -20

دوست  –خود را پیدا کند خواهد استانداردهای می  –فکر کردن به سکوت و زمان نیاز دارد برای  –

 کار کند.عده کمی با دارد ابتدا ایده یا نقشه کار را خوب بفهمد و به تنهایی یا صرفا 

 –به رشته های ورزشی گروهی دارد تمایل  –شخصیت برون گرا : تمایل شدید به حضور در جمع دارد 

و تنوع را دوست عمل  –عی است اجتما -بدون اینکه درباره موضوعی فکر کند دست به اقدام میزندگاه 

 خواهد بداند مردم چه توقعی از او دارند.می  –دارد 

 نمره( 0.5)از هر شخصیت ذکر دو ویژگی کافیست و هر ویژگی 
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، امناجات با خد بخش تقسیم کنید ، زمانی برای ر)ع( می فرمایند: بکوشید زمانتان را به چها امام رضا   -21

   .زمانی برای معاشرت با دوستان خوب و ساعتی برای کسب لذت های حاللمعاش ،  انی برای تامینزم
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