
یارِ پویا آزمون پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان

 :تاریخ:                         جنسیت:                    تحصیالت:                      خانوادگی نام و نام 

 با سالم

 .بزنیدترین گزینه را در پاسخنامه عالمت  لطفاً پس از مطالعه دقیق هر عبارت، مناسب

 .کند مادرت تو را وسط تماشاي برنامه تلویزیونی دلخواهت براي شام صدا می. 1

 .ات پنچر است الستیک دوچرخه. 2

 .دنکن برادر یا خواهر یا دوستت به تو توجه نمی. 3

باید گوید که جاهاي دیگر را نیز  مادرت می. خواهی براي بازي کردن بیرون بروي تو اتاقت را تمیز کردي و می. 4

 .تمیز کنی

 .آن را انجام دهند که برادر یا خواهرت موظف بودندتو باید کاري را انجام دهی . 5

 ."نه "گوید خواهی با دوستت جایی بروي، اما پدرت بدون هیچ دلیلی می تو می. 6

 .دهد اي را در کالس انجام می کارهاي مسخره ،شاگرد نور چشم معلم. 7

 .کند تقلب کند میدر یک بازي، حریف تو سعی . 8

 . کنی تو کارت را خراب می زند و کسی از روي عمد به روي میز تحریرت می. 9

 .کند تو را اذیت کند تو سرگرم بازي هستی و از طرف دیگر کسی تالش می. 10

 .اندازد کسی آب دهانش را به سوي تو می. 11

 .افتد آن از دستت میزند و  تو یک تکه کیک براي ناهار داري و کسی به تو تنه می. 12

 .نامد فردي شما را ترسو می. 13

 .توانی خواهی هنر جدیدت را در دوچرخه سواري به کسی نشان بدهی ولی نمی تو می. 14

ماشین پولت را . اندازي تا یک نوشیدنی دریافت کنی می ماشین فروش اتوماتیکتمام پول خردت را داخل  .15

 .دهد خورد ولی چیزي به تو نمی می

 .دهد معلمت براي آخر هفته تکالیف زیادي به تو می. 16

 .گوید که سن تو براي انجام بعضی کارها کافی نیست کسی می. 17
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 .که شما در حال تماشا کردن یک برنامه هستید کند در حالی شخصی کانال تلویزیون را عوض می. 18

 .دهند میخواهی و آنها جواب رد به تو  خواهر یا برادرت چیزي می از. 19

 .دهند که تو هم بازي کنی دوستانت سرگرم یک بازي هستند و اجازه نمی. 20

 ."من که به تو گفتم": گوید که کاري خراب شد به تو می کسی بعد از این. 21

 .زنند می) به صورت زدن( توگوشی ،پدر یا مادرت به تو. 22

 .نشینی آن میگذارد و تو روي  کسی روي صندلی تو در اتوبوس آدامس می. 23

 .خوري نزدیک شوي کتک میبه او دوباره  اگر: گوید او می زنی، تو به یک غریبه در اتوبوس تنه می. 24

 .کند کسی راه تو را گرفته و از مقابل تو عبور می. 25

. بینی آب شده است را بخوري می  خواهی آن ي تا بخوري، ولی وقتی میآور شکالت دلخواهت را براي ناهار می. 26

 .خواهد براي تو تنقالت دلخواهت را بخرد مادرت نمی. 27

ی تپه را یباالسر همۀ شوي و ات پیاده می از دوچرخه .رسی دار می به یک تپه شیب ،ات هستی سوار دوچرخه. 28

 .روي پیاده می

 .تو با یکی از دوستانت بازي کنی گذارد گوید که نمی مادرت می. 29

 .زند دیگر، سر تو داد میپدرت در حضور افراد . 30

 .کند که مطالعه کنی تو هیچ تکلیفی را نباید انجام دهی، اما با این وجود مادرت مجبورت می. 31

 .هیچ کاري براي تو انجام نخواهد داد که او دهی، در صورتی خاصی را براي دوستت انجام می تو کار. 32

 .کنند ب میدوستانت تو را به عنوان آخرین نفر در تیم انتخا. 33

 .توانی خرد ولی تو نمی خواهد را می دوستت براي عید چیزي که می. 34

 .گذارند تو بازي کنی گیرند و نمی آیند و توپ بسکتبالت را می دو بچه بزرگ می. 35

 .کند کسی تو را اذیت می. 36

 .کند که عمداً به تو پشت پا بزند کسی سعی می. 37

 .خواهند تلویزیون تماشا کنند دهی و برادر یا خواهرت میتو باید تکالیفت را انجام . 38

.بیدار بمانند 11یا  10:30خواهند تا ساعت  به رختخواب بروي ولی دوستانت می 9:30تو باید ساعت . 39
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 پاسخنامه

 :تاریخ اجرا   :   تحصیالت:               سن:         خانوادگی نام ونام

 شوم عصبانی می شوم واقعاً ناراحت می دهد مرا آزار می کنم توجه نمی ردیف
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