
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 با سالم خدمت شما

های زیر، عددی بین صفر تا پنج را انتخاب کنید. برای پاسخگویی جا داشتید، اکنون صادقانه به خودتان رجوع کرده و با مطالعه گویهای که تا بدینبا توجه به مطالعه 

 در این میان عدد صفر به معنای اصال، هیچ گاه و ... و عدد پنج به معنای کامال، خیلی زیاد، همیشه و ... است.طیف عددی بین صفر تا پنج  در نظر گرفته شده، که 
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       توانید تشخیص دهید؟چه میزان صداهای جهان پیرامون را به تفکیک موقعیّت می 1

2 
برید؟ چه میزان دیگران را در دامنه های البرز( چه میزان از صداهای طبیعت بهره می)دشت، کوه، دریا، یدگیردر طبیعت که قرار می

 کنید؟مند میبهره بردن از این نعمت الهی بهره

      

3 
در طبیعت صدای محیطی مثل صدای جریانِ هوا، صدای امواج آب جویبار رودخانه و یا دریا، را چه میزان از صدای حیوانات و 

 توانید تفکیک کنید؟حشرات میپرندگان و 

      

       ها است؟هایی شکل دهنده روابط بین انسانشوید چه نوع کلمات و واژهدر هر محیطی که واقع می 4

       شناسید؟چه میزان صدای افرادِ خانواده را از دیگران باز می 5

6 
های مختلف سید؟ چه میزان صدایِ شما در محیطشناشنوید و میچه میزان لحن و تن ِصدایِ خود را در میانِ گفتگوهای جمعی می

 کند؟تغییر می

      

7 

کنم، )بیشتر اوقات در درونم با خود جنگ دارم، به آرامی با خود گفتگو میایی که با خود دارید واقف هستید؟چه میزان به گفتگوه

 ،دهمهایی که به خود تذکّر میفریادهای درونی و راهکار ها وکنم بیِن جنگ و جدالکنم، سعی میخودم را سرزنش و توبیخ می

 راه حلّ مناسبی را جستجو و پیدا کنم(

      

8 
چه میزان از جانِب  دهید؟به گفت و شنوِد با خدا اختصاص میچه میزان با خدا گفت و شنود دارید؟ و چه میزان از زمانِ خود را 

 کنید؟خداوند نجوایی را دریافت می
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9 
ختلف در های مشوند و واکنشان و مطالبی که بر تخته ارائه میدر کالسِ درس چه میزان بین شنیدنِ صدای معلّم یا دانشجوی

 جمعی و فردی خود را ارتقاء دهید؟ هایتوانید دریافتکالس می

      

10 

دارید؟ همانطور که با یکی از اعضای خانواده صحبت در تعامل با افراد خانواده چه میزان بین قوای دیدن و توانِ شنیدن هماهنگی 

توانید بشناسید تا راهکارِ بهتری برای های خودتان چقدر میاش را نسبت به حرفبینید؟ واکنشهایِ غیر کالمیرا می کنید آیا اومی

 ارتقاء گفتگوها حاصل کنید؟

      

11 
چه میزان بر هایتان هماهنگی دارید؟ هماهنگی بینِ دیدن و شنیدن شنیدنیها و عالّیت ورزشی چه میزان بین دیدنیدر انجامِ یک ف

 وب دارد؟موفقیّت شما اثر مطل

      

12 
)مثال انتخابِ موادِ غذایی در امرِ خریدِ خانه یا آشپزی( چه میزان از توان دیدن و شنیدنِ خود بهره در انجام یک فعالیّت روزانه

 برید؟می

      

13 
گفت و شنودها، صداهای طبیعت، صداهای محیط شهری و گفت و گو با "توانید تشخیص دهید که شنیدنِ چه چه میزان می

 شود؟دی، نگرانی و یا استرس در شما میموجبِ ترس، غم، اندوه، شا "کدامیک از دوستان یا افراد خانواده و یا نزدیکان 

      

       شوید؟دایِ پدر و مادر چه میزان شاد میاز شنیدنِ ص 14

       توان شنید؟از این رویارویی چه میزان مطلب و حکایت می "شنوید،کنید چیزهایی را میاز کنارِ دشتِ گلِ محمّدی که عبور می " 15

16 
اگر بوِی "و  "شنویدغذا را احساس کنید جمالتی را می اگر بوی خوشِ " شویداید وارد خانه میدّت گرسنهکه به شدر حالی

 شنوید چقدر است؟هایی که میشنوید، میزانِ صحّت گفتهنیز جمالتی را در درونِ خود می "سوختن غذا بیاید

      

17 

شود، یی جمالتی بینِ شما رّد و بدل میافتد، گوشود و نگاهتان به هم میشما رد میرهگذری نگران در خیابان با سرعت از کنار 

ها در یک رخداد اوتی داشته باشند، میزانِ دریافتهای متفشناسید ممکن است دریافتافرادی که میدر یک واقعۀ مشابه هر یک از 

 تواند متفاوت باشد؟مشابه چقدر می

      

18 
شنوید بی آنکه چیزی کنید گویی جمالتی را از او میوقتی هدیه را دریافت می"دهد ای میپدرتان)دوست، همکار(  به شما هدیه

 شنوید چه میزان مطابق با واقعیّت است؟شنوید با خود مرور کنید؛ آنچه میکه می جمالتی را "باشد!گفته 
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19 
ا به این کلمات مقاصد موردِ نظرِ افراد ر "ایددر وقایع و رخدادهای مختلف شنیدهدرطولِ شبانه روزِ گذشته کلماتِ بسیاری را "

 اند؟)هوشیاری در تعامالت و جهت گیری درست(چه میزان اظهار و بیان کرده

      

20 

برید چه میزان برید، توجّه کنید. بیاندیشید که آیا کلماتی که به کار میبه معانی و مفاهیمِ کلماتی که برای گفت و شنود به کار می

به خود و واژگان و کلمات مورد استفاده در برقراری روابط با دیگران و رسیدن به مقاصدِتان یاریگر شما هستند؟ )هوشیاری نسبت 

 برای بیان مقاصد(

      

21 
چه میزان به تفاوتِ کلماتی که در هر شرایطی  "برید با هم متفاوت هستنددر بستر رخداد ها و وقایعِ مختلف، کلماتی که به کار می"

 برید آگاهی دارید؟)تفاوت بستر و کلمات متناسب(به کار می

      

22 
چه میزان  "واقعه را شرح دهید نمونه ای از کلماتِ متناسب با یک واقعه و رخداد را بیان کنید و آن"شما خواسته شود که  اگر از

 توانید آن واقعه را منطبق با واقعیّت شرح و وصف کنید؟می

      

23 
چه میزان با  "رخداد منظور داشته است کلماتی که قرآن برای وصف و بیانِ آن واقعه و"ای را در قرآن به خاطر بیاورید واقعه

 کنیم هم معنا و مشترک و یکسان است؟کلماتی که ما برای توصیفِ آن واقعه و رخداد در بسترهای زندگی بیان می

      

24 
تشخیص چه میزان صدایِ نوزادی که تشنه است را از نوزادی که نیاز دارد او را در آغوش بگیرند و یا نیازهایِ دیگری دارد 

 دهید؟می

      

       توانید تشخیص دهید؟واهایِ درونی که با خود دارید میچه میزان نیازهایِ خودتان را به واسطۀ نج 25

       توانید برای مسائل و مشکالت خودتان راهِ حلّ مناسبی برایشان بیاورید؟چه میزان می 26

27 
توانید به واسطۀ شنیدنِ صحبتهایشان تشخیص افرادی که با آنها در ارتباط هستید را میچه میزان نیازهای افراد خانواده و دوستان و 

 دهید؟

      

       اید؟اسطۀ شنیدنِ سخنانشان برطرف کردهدر طولِ یک هفتۀ گذشته چند مورد مسائل و نیازهای افراد را به و 28

       هایتان در زندگی رضایت دارید؟چه میزان از انتخاب 29

       بخشد؟هایی که در مسائل مختلف دارید رابطه شما با خداوند را ارتقاء میآیا انتخاب 30

       باشد؟تان میها و اعمالی که در زندگی دارید آگاهانه در جهتِ تقویت توحید، نبوت و معاد در زندگیچه میزان از انتخاب 31
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       شود؟می توجه به اجل و زمانبندی درست انجامچه میزان کارهایتان در زمانِ خود و با  32

       هایِ یک ساِل گذشته شما را به فهمِ نیاز به برنامه ریزی در زندگی سوق داده است؟چه میزان از انتخاب 33

       آیا نیاز به داشتنِ برنامه ریزی منجر به اصالح برنامه ریزی و اصالحِ کارها و امورتان شده است؟ 34

35 
هر کدام دلیل و  اید، اطمینان دارید که مطابق با قرآن است؟ آیا برایساعت گذشته انجام داده 24چه میزان از کارهایی که در طول 

 توانید بیاورید؟حجتی از قرآن می

      

       خواهید؟کنید و از او کمک میچقدر در هر کاری به خدا رجوع می 36

       گیرید؟فهمید و آنها را در زندگی به کار میرا میچه میزان از آیات قرآن  37

       شود؟ه ارتقاء روابط شما با دیگران میچه میزان تعامالت و گفتگوهایتان با دیگران منجر ب 38

       تان از یکدیگر تمایز دهید؟توانید خیر را از شر و نفع و ضرر را در زندگیچه میزان می 39

40 

ذیرید، به سختی و دشواری پان یک امر چه میزان پذیرش دارید؟)به سهولت و آسانی مینظرات مشاوران و کارشناس در مواجهه با

مقابل انجام و پذیرشش مقاومت  فهمید درازی کرده و در عین آنکه حق را میشوید، نیاز به دلیل و برهان دارید، لجبقانع می

 کنید(می

      

       کنید؟میمجادله نچه میزان با دیگران  41

       چه میزان تمایل به گفتگو و صحبت کردن با دیگران دارد؟ 42

       چه میزان سعی بر پرگویی ندارید؟ 43

       چه میزان سعی بر عیب جویی و بدگویی ندارید؟ 44

       چه میزان سکوت دارید؟ 45

       صبور هستید؟چه میزان در شنیدن سخنان دیگران بردبار و  46

       رو، آسان گیر و نرم هستید؟چه میزان در گفتگو با دیگران گشاده 47

       آیید؟های دیگران برمیچه میزان درصدد پوشاندن عیب 48
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       گویید؟چه میزان در میانِ کالمِ دیگران سخن نمی 49

       که چه چیزهایی را نباید شنید؟ دانیدچه قدر می 50

       دهید؟چه میزان به شایعات اجتماعی گوش نمی 51

       کنید؟چه میزان دیگران را از شنیدن شایعات پرهیز داده و حسن ظنّ به دیگران منتقل می 52

       های لهو، لغو، غناء پرهیز دارید؟موسیقی و شنیداریچه میزان از شنیدن  53

       دهید؟گوش فرا می "قول احسن"چه میزان به قرآن به عنوان  54

55 
توانید با کرامت با ایشان برخورد کرده و به آرامی از کنار آن عبور زنند میچه میزان در مقابل کسانی که سخنان بیهوده و باطل می

 کرده یا آن را نشنیده بگیرید؟

      

       کنید؟کارشناسان علوم دینی رجوع میچه میزان در مسائل و موضوعات مربوط به ساختار وجودی انسان به  56

       چه میزان توان برقراری تعامالت و گفت و شنود با پدر و مادر دارید؟ 57

       شود؟میزان با رضایتِ درونی محقّق می کنید؟ و این امر چهان اوامر پدر و مادر را اطاعت میچه میز 58

       توانید به طور کامل پذیرفته و از امر او اطاعت کنید؟آیا پدر ِ خود را به عنوان ولّی می 59

       کنید؟چه میزان در مواجهه با کالم حق و سخن متخصّص لجبازی می 60

       چه میزان در مقابل همه افراد جامعه تواضع و افتادگی دارید؟ 61

       کنید؟رعایت میچه میزان این را  "توان به هر کسی زدهر سخنی را نمی" 62

63 

دانیم که باید با هر مخاطبی در هر سن و سالی متناسب با سن و شرایط شنونده کالم خود را تغییر دهیم، چه میزان همه ما می

توانید علم خود را در عمل پیاده مهارت گفت و گو با سنین مختلف با شرایط مختلف را دانسته و به آن علم دارید؟ چه میزان می

 اجرا بیاورید؟ کرده و به

      

       چه میزان توانایی دارید که تعامالت خود را با دیگران در جامعه گسترش دهید؟ 64

       توانید با اقشار مختلف جامعه و مردم هم کالم شده، گفت و شنود داشته باشید؟چه میزان می 65



سبه کرده، از نمره صفر تا اکنون با توجه به امتیازهایی که به خود داده  شنیداری130اید، نمره نهایی خود را محا شتری دارد،  ، تفکر  ز اشما احتیاج به توجه و ارتقای بی
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