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آموز هر یک از رفتارهای زیر را به طور مکرر نشان می دهذ، موارد  شایسته  است در صورتی که دانش/ همکار گرامی با آرزوی توفیق 

.   مشخص نمائیذرا با عالمت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .   دستطخیص حشٍف الفجب ٍ صذای آًْب دچبس اضکبل هی ثبضذ -  1

ثکبس هی ثشد ایي اضکبل دس، حشٍفی کِ کوی ضجیِ ّستٌذ  (صذایی سا ثِ خبی صذای دیگش)ثِ اضتجبُ حشٍفی سا ثِ خبی حشٍف دیگش - 2

 .... .  ٍ خبی سا هی خَاًذ چبی ٍ دب سا هی خَاًذ ثبثقٌَاى هثبل  (...ة،ح،ت،ج،ذ،ح،خ،ک،گ،ؿ،ك ٍ)ثیطتش، ثشٍص هی کٌذ هبًٌذ

 ( . صٍس  سا هی خَاًذ سٍص )کلوبت سا ثِ صَست هقکَس هی خَاًذ هبًٌذ- 3

 . کلوبت کَتبُ سا خب هی اًذاصد ٍ یب دس خَاًذى اضتجبُ هی کٌذ اهب کلوبت ثلٌذ سا دسست هی خَاًذ - 4

 . خوقیت سا هی خَاًذ خویقتثِ فٌَاى هثبل (تَالی حشٍف ٍ کلوبت سا سفبیت ًوی کٌذ)دسخَاًذى، حشٍف یب کلوبت سا خبثدب هی کٌذ- 5

 . هتي سا کٌذ یب ثشیذُ ثشیذُ هی خَاًذ - 6

 . گن کشدى خظ دس ٌّگبم خَاًذى - 7

 . دس ثخص کشدى، کطیذُ گفتي صذای کلوبت دچبس اختالل یب ًبتَاًی است - 8

 . ثِ خَاًذى هیل ٍ سغجتی ًطبى ًوی دّذ - 9

 .گبّی افقبل سا ثِ هیل خَد تغییش هی دّذ هبًٌذ هبدس اکشم ثشای آًْب چبی دسست کشد سا هی خَاًذ هبدس اکشم ثشای آًْب چبی دسست هی کشد-10

ثغَس  )... دس خَاًذى، ثب تَخِ ثِ هتي کلوبت سا حذس هی صًذ ٍ حذس خَد سا ثیبى هی کٌذ یب کلوِ ی آٍسدُ ضذُ دس هتي سا - 11

 . (اتفبقی ٍ حذسی کلوِ سا ثیبى هی کٌذ کِ هوکي است صحیح یب اضتجبُ ثبضذ 

 . ّن هقٌی کلوِ ای سا کِ دس خَاًذى آى هطکل داسد ثیبى هی کٌذ هبًٌذ هشین گل سشخ چیذ هی خَاًذ هشین گل قشهض چیذ - 12

  . هی خَاًذ  سگ سا ثب تَخِ ثِ اٍل ٍ آخشش سٌگکلوبت سا اص سٍی حشف اٍل ٍ آخش آًْب حذس هی صًذ ٍ هی خَاًذ هبًٌذ کلوِ - 13

  . فلی سغن خَاًذى صحیح، قبدس ثِ دسک ٍ فْن هقٌبی کلوبت ٍ دسیبفت هقٌبی هتي ًوی ثبضذ - 14
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بسمه تعالی 
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گزارش 
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ضبیستِ است دس صَستی کِ داًص آهَص ّش یک اص سفتبسّبی صیش سا ثِ عَس هکشس ًطبى هی دّذ، هَاسد سا ثب / ّوکبس گشاهی ثب آسصٍی تَفیق 

 .  هطخص ًوبئیذ فالهت 

 

 
 
 

 :مشکالت مربوط به دستخط ( الف 
 . کلوبت سا ثیص اص حذ دش سًگ هی ًَیسذ - 1
  . کلوبت سا ثیص اص اًذاصُ کن سًگ هی ًَیسذ - 2
.   هی ًَیسذ  ٍ ًبخَاًب ، ًبهشتت کلوبت سا کح - 3
 . ، آًْب سا ثیص اص اًذاصُ ًضدیک ّن هی ًَیسذدس ًَضتي ، ثیي کلوبت ثیص اص حذ هقوَل فبصلِ هی گزاسد - 4
 . گبّی ثب دست ساست ٍ گبّی ثب دست چخ هی ًَیسذ - 5
 .  سا ثِ یکی اص دٍ صَست صیش هی ًَیسذ هي تَح داسمهغبلت دسسی سا اص چخ ثِ ساست دس سٍی خظ صهیٌِ هی ًَیسذهثال خولِ ی - 6

                                                                                                                                                                                      
 

 :مشکالت مربوط به دیکته ( ة
دچبس اضتجبُ هی ضًَذ  (... ر،ص،ػ،ض ٍ )دس اهالی حشٍفی کِ داسای صذاّبی هطبثْی ّستٌذ اهب ضکل ًَضتبسی هتفبٍتی داسًذ هبًٌذ - 1

 ... عَعی سا عَتی هی ًَیسذ ٍ
  اضبفِ هی کٌذ  حزف هی کٌذ دس دیکتِ، کلوبت یب حشٍف سا خب هی اًذاصد- 2
  . دس ًَضتي دیکتِ ثسیبسکٌذ ٍ آّستِ فول هی کٌذ ثِ عَسی کِ اص دیگش داًص آهَصاى فقت هی هبًذ- 3

 .  هی ًَیسذ (  سا        باد) یب آیٌِ ٍاس (دٍس سا سٍد)دسًَضتي دیکتِ کلوبت سا ثِ صَست هقکَس - 4

 دس ًَضتي دیکتِ کلوبت سا ّوبى گًَِ کِ تلفؼ هی کٌذ هی ًَیسذ هثل صجح کِ هی ًَیسذ صت - 5
 دس ًَضتي دیکتِ ثِ اضتجبُ حشٍفی سا ثِ خبی حشٍف دیگش ثکبس هی ثشدهبًٌذ خَة کِ هی ًَیسذ چَح - 6
 

 :(انشا)مشکالت مربوط به بیان نوشتاری  (ج
 . خضاًِ لغبت هحذٍدی داسد - 1
 . دس اًتقبل افکبس،ًؾشات ٍ توبیالتص ثش سٍی کبغز هطکل داسد - 2
  .دچبس هطکل است ... دس ثکبس ثشدى قَافذ دستَس صثبى فبسسی هبًٌذ صهبًْب، ضوبیشٍ- 3
 .ساثِ خَثی ًوی ضٌبسذٍدساستفبدُ اصآًْبدچبسهطکل است (... ٍ! - ؟ - .- ،) هَاسد استفبدُ اصفالئن ًوبدی هبًٌذ -4
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ضبیستِ است دس صَستی کِ داًص آهَص ّش یک اص سفتبسّبی صیش سا ثِ عَس هکشس ًطبى هی دّذ هَاسد سا ثب / ّوکبس گشاهی ثب آسصٍی تَفیق 

 .  هطخص ًوبئیذ فالهت 
 
 
 
 
 
  1.2.3.5.6.8دسٌّگبم ضوشدى افذادثب صذای ثلٌذ ٍ ثِ تشتیت دچبساضکبل هی ثبضذ ٍافذاد سا خب هی اًذاصدهبًٌذ -1
 . تب هذاد سا ثطوبس ًوی تَاًذ ثِ دسستی اًدبم دّذ9 تب اص 5دس دسک هفَْم فذد دچبس هطکل هی ثبضذ هبًٌذ ٍقتی هی گَئین - 2
 .  ثشایص هطکل است5 ًضدیک تشاست یب ث3ِث2ِفبصلْی ثیي افذادساتطخیص ًویذّذ هثالًدسک ٍفْن ایي کِ - 3
 .دستطخیص، ًبم گزاسی دسست ٍ دسک تفبٍت هیبى اضکبل ٌّذسی ٍیب دستشسین آًْبدچبسهطکل است - 4
دستطخیص اًذاصُ ٍحدن دچبسهطکل هی ثبضذ هثال دایشُ ثضسگتشسا اصکَچکتشًوی تَاًذتطخیص دّذ ٍیباضکبل سا ثشاسبس اًذاصُ، حدن - 5

  . ٍ عَل سدیف کٌذ
  ( .51 )15یب  (41 )14سیبضی سا ثِ صَست هقکَس هی ًَیسذ یب هی خَاًذ هبًٌذ - 6
 . دس اًدبم فولیبت خوـ ٍ تفشیق دچبس هطکل است- 7
  . دسٌّگبم خوـ ٍ تفشیق یک ستَى سا خب هی اًذاصد- 8
 .دساًدبم خوـ ٍ تفشیق ثب اًتقبل دچبس هطکل است- 9
 . دس اًدبم توشیٌبت هشثَط ثِ تٌبؽشیک ثِ یک دچبس اضکبل است- 10
 . تَاًبیی سًٍَیسی یب ًسخِ ثشداسی اص اضکبل ٍ افذاد سا ًذاسد- 11
 .فلی سغن تکشاس صیبد دس فشاگیشی خذٍل ضشة دچبسهطکل هی ثبضذ- 12
 . سا ًذاسد (...ّفتِ،سٍص،ًین سبفت،سثـ سبفت ٍ )دسک کبفی اص هفَْم صهبى - 13
 . (... ٍ ، ــــ ،+  ، > = < )دس ضٌبخت فالئن سیبضی دچبس اضکبل است- 14
 . دس دسک اسصش دَل دچبس اضکبل است- 15
 . دچبس هطکل است  (... ثبال ٍ دبییي ، خلَ ٍ فقت، چخ ٍ ساست ٍ)دس دسک هفبّین - 16
  . 250 ، 521، 15 دس افذاد 5دس دسک اسصش هکبًی دچبس اضکبل است هبًٌذ اسصش هکبًی فذد - 17
 . دس دسک صَست هسئلِ دچبس هطکل است- 18
 چٌذتب هی ضَد ثبیذ ثب دست یب اثضاس دیگش حسبة 8 ٍ 7دچبس اضکبل است هثال ٍقتی هی گَئین  (خوـ ٍ تفشیق) دس فولیبت رٌّی – 19

 . کٌذ 
     هبًٌذ                                                                                                  . افذاد سا ثِ صَست آیٌِ ٍاس هی ًَیسذ- 20
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