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 جوغ اهتیبسات ّز ستَى    
 اهتیاز کل 

 ١ آیب ٍسٍس توزوش را ثزایتبى دضَار وزدُ است؟  ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٢ آیب ثِ ثلٌذی صذای ٍسٍس، صحجت دیگزاى را ثِ سختی هی ضٌَیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٣ آیب ٍسٍس ضوب را ػصجبًی هی وٌذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٤ آیب ٍسٍس ثبػث گیجی ٍ حَاس پزتی ضوب هی ضَد؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٥ آیب ثِ دلیل ٍسٍس احسبس درهبًذگی هی وٌیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٦ آیب اس دست ٍسٍس خَد خیلی ضبوی ّستیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٧ آیب ثِ دلیل ٍسٍس، ضت ّب ثِ سختی ثِ خَاة هی رٍیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٨ آیب فىز هی وٌیذ اس ٍسٍستبى خالصی ًذاریذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٩ آیب ٍسٍس ثز لذت اس فؼبلیت ّبی اجتوبػی )هبًٌذ ثیزٍى رفتي ثزای صزف غذا، رفتي ثِ سیٌوب(تبثیز داضتِ است؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١١ آیب ثِ دلیل ٍسٍس احسبس ًباهیذی هی وٌیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١١ آیب ثِ دلیل ٍسٍس، فىز هیىٌیذ ثیوبری سختی داریذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١٢ آیب ٍسٍس، لذت اس سًذگی را ثزایتبى دضَار وزدُ است؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١٣ آیب ٍسٍس ثز ضغل یب هسئَلیت ّبی سًذگی تبى تبثیز داضتِ است؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١٤ آیب غبلجبً ٍسٍس هَجت سٍد رًجی ضوب هی ضَد؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١٥ آیب ثِ دلیل ٍسٍس، هطبلؼِ ثزایتبى دضَار است؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١٦ آیب ٍسٍس ثبػث اضطزاة ٍ پزیطبًی ضوب هی ضَد؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١٧ آیب فىز هی وٌیذ ٍسٍس ثز رٍاثط ضوب ثب اػضبی خبًَادُ ٍ دٍستبى تبثیز داضتِ است؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١٨ آیب ثزایتبى دضَار است وِ تَجِ خَد را اس ٍسٍس ثِ چیشی دیگزی هؼطَف وٌیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ١٩ آیب فىز هی وٌیذ ثز ٍسٍستبى وٌتزلی ًذاریذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٢١ آیب ثِ دلیل ٍسٍس اغلت احسبس خستگی هی وٌیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٢١ آیب ثِ دلیل ٍسٍس احسبس افسزدگی هی وٌیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٢٢ آیب ٍسٍس ثبػث ًگزاًی ضوب هی ضَد؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٢٣ آیب فىز هی وٌیذ ًوی تَاًیذ ثب ٍسٍس خَد سبسگبری یبثیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٢٤ آیب ٍلتی ًگزاى ٍ تحت فطبر ّستیذ، ٍسٍستبى ثذتز هی ضَد؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

 ٢٥ آیب ثِ دلیل ٍسٍس احسبس ًباهٌی هی وٌیذ؟ ثلِ گبّی اٍلبت خیز

ای هرتَط تِ ّر سَال کِ در هقاتل آى قرار دارد عالهت تسًیذ. دقت فرهاییذ کِ ّوِ سَاالت پاسخ دادُ ضَد.   لطفا پاسخ خَد را در خاًِّ 



 

 

 THIسطح ضذت ٍزٍز تراساس اهتیاز کسة ضذُ در 

 اهتیبس( ١اهتیبس، خیز٪  ٢اهتیبس، گبّی اٍلبت٪  ٤)ثلِ٪  

 

  

 گرٍُ ّا سطح ضذت ٍزٍز اهتیاز

 ١گزٍُ  خفیف )فمط درهحیط ّبی آرام ضٌیذُ هی ضَد.( ١-١٦

  ٢گزٍُ  هالین )ثِ راحتی ثب صذای هحیطی پَضص یبفتِ، ٍ در حیي اًجبم وبر ّب فزاهَش هی ضَد.(  ١٨-٣٦

٣٨-٥٦ 
هتَسط )ثب ٍجَد سزٍ صذای هحیط، احسبس هی ضَد، ثب ایي حبل فزد لبدر ثِ اًجبم فؼبلیت 

 ّبی رٍسهزُ است.(
   ٣گزٍُ 

٥٨-٧٦   
هتأثز وزدُ ٍ هی تَاًذ در فؼبلیت ّبی رٍسهزُ ضذیذ )تمزیجبً ّوَارُ ضٌیذُ هی ضَد، خَاة را 

 هذاخلِ ًوبیذ.(
 ٤گزٍُ 

 ٦گزٍُ  آساردٌّذُ )ّوَارُ ضٌیذُ هی ضَد، خَاة را ثز ّن سدُ ٍ در اًجبم ّز وبری هذاخلِ هی وٌذ.(    ٧٨-١١١


