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 دقیقه 8درک روابط عددی فرم الف : زمان 

 آسمًن َای ًَش ديرٌ راَىمایی

 3131 سال –بخص تحقیقات ادارٌ کل امتحاوات يسارت آمًسش ي پزيرش با َمکاری حسه پاضا ضزیفی

سًال است. َز سًال ضامل چىذیه عذد است کٍ طبق رابطٍ ای دوبال َم قزار گزفتٍ اوذ.  33ایه قسمت دارای 

 –ضما بایذ مطخص کىیذ کٍ با تًجٍ بٍ ارتباطی کٍ بیه اعذاد )اسچپ بٍ راست( يجًد دارد کذامیک اس اعذاد) آ 

ر پاسخىامٍ عالمت د آوگاٌ . گیزد قزار ایذب َا وقطٍ جای بٍ است ضذٌ پیطىُاد جًاب عىًان بٍ کٍ( د – ج – ب

 بشویذ.

 مثال ومًوٍ

............. 31 33 8 3 

 31      -د  31     -ج  33    -ب  31        -أ   

سٍ ياحذ اس عذد  31در ایه مثال جًاب درست )الف( است سیزا طبق رابطٍ ای کٍ بیه ایه اعذاد يجًد دارد عذد 

 در پاسخىامٍ بزای مثال باال مزبع )الف( را عالمت بگذاریذ.بیطتز است . بىابزایه  31

 دقیقٍ است . 8مذت پاسخ دادن بٍ ایه آسمًن 

3)     ............. 31 38 11 13 

 8      -د  1     -ج  33    -ب  1        -أ   

  
1)     ............. 1 8 31 11 11 

 1      -د  3     -ج  31    -ب  1        -أ   

  
1)       ............. 33 31 31 13 11 

 8      -د  31     -ج  1    -ب  9        -أ     

  
1)       ............. 33 31 8 33 1 

 31      -د  31     -ج  33    -ب  1        -أ     

  
3)       ............. 33/1 33/3 9/1 8/1 

 31/1      -د  31/1     -ج  33/1    -ب  31/3        -أ     
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 (1/1ي  1/1 (3/1ي  1/3) (8/1)... ي  .............       (1

 1/31      -د  1/8     -ج  1/1    -ب  3/8        -أ     

  
1)       ............. 31 8 1 1 3 

 31      -د  11     -ج  13    -ب  11        -أ     

  
8)       ............. 31/8 8/1 1/1 1/3 

 18/11      -د  31/1     -ج  11/31    -ب  11/31        -أ     

  
 1ي  1 1ي  1 8ي  31 31.... ي        (9

 31      -د  11     -ج  13    -ب  11        -أ   

  
33)  ........... 8113/3 811/3 81/3 

 81311/3      -د  81131/3     -ج  81113/3    -ب  81113/3        -أ     

  
33)  ............. 33 1 31 8 31 

 13      -د  8     -ج  3    -ب  38        -أ     

  
31)  ............. 18 13 11 31 1 

 11      -د  11     -ج  18    -ب  11        -أ     

  
31)  ............. 1 8 1 33 3 

 1      -د  9     -ج  1    -ب  1        -أ     

  
31)  ............. 33 1 1 1 3 

 33      -د  31     -ج  11    -ب  31        -أ     

  
33)  ............. 3 1 31 

      -ح         -س         -ي        -ٌ     
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 3111ضخصیت . اوتطارات سخه . ضزیفی، حسه پاضا . وظزیٍ ي کاربزس آسمًن َای ًَش ي 

 

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 

 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 

madsg.com

questionnaire1.com

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com/
http://www.madsg.com/
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com

	Q1-first page.pdf (p.1)
	www.madsg.com-179-ravabet-adadi.pdf (p.2-4)
	end-page.pdf (p.5)

