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 دقیقه 6طبقه بندی کلمات فرم الف : زمان 

 آزمًن َای ًَش ديرٌ راَىمایی

 3131 سال –تخص تحقیقات ادارٌ کل امتحاوات يزارت آمًزش ي پريرش تا َمکاری حسه پاضا ضریفی 

سًال عثارت از چُار کلمٍ است کٍ سٍ کلمٍ آن را می تًان تٍ مىاسثتی سًال است. َر  31ایه قسمت دارای 

در یک گريٌ قرار داد يلی یکی از ایه چُار کلمٍ تیه کلمات دیگر واخًر است ي ارتثاطی تا سٍ کلمٍ دیگر وذارد. 

 ضما تایذ کلمٍ واخًر را پیذا کىیذ ي در پاسخىامٍ عالمت تسویذ.

 مثال ومًوٍ

 اللٍ      -د  پرتقال     -ج  یاس    -ب  میخک        -أ 

  
در ایه مثال خًاب درست )ج( است زیرا پرتقال کٍ میًٌ است تا سٍ خًاب دیگر کٍ گل می تاضىذ تفايت دارد. 

 تىاترایه در پاسخىامٍ ترای مثال ايل ] ایه مثال[ ، مرتع )ج( را عالمت تسویذ.

 دقیقٍ است. 6مذت پاسخ دادن تٍ ایه آزمًن 

 ضغال      -د  ريتاٌ     -ج  میص    -ب  مار        -أ        (3

 پیراَه      -د  اوگطت     -ج  تازي    -ب  دست        -أ        (2

 ريز وً      -د  تاتستان     -ج  پاییس    -ب  تُار        -أ        (1

 َلً      -د  سیة     -ج  تٍ    -ب  ًَیح        -أ        (4

 گل      -د  ترگ     -ج  ساقٍ    -ب  خاک        -أ        (3

 دستکص      -د  سر     -ج  کالٌ    -ب  کفص        -أ        (6

 اوگطتاوٍ      -د  قیچی     -ج  سثذ    -ب  قرقرٌ        -أ        (1

 صىذلی      -د  مثل     -ج  ضیطٍ    -ب  ویمکت        -أ        (8

 تگرگ      -د  تاد     -ج  تاران    -ب  یخ        -أ        (9

 کالغ      -د  گًسفىذ     -ج  خًک    -ب  زرافٍ        -أ   (31

 استان      -د  تخص     -ج  خمعیت    -ب  ضُر        -أ   (33

 ضرتت      -د  خرما     -ج  چای    -ب  آب        -أ   (32

 پارک      -د  تسرگ     -ج  سیىما    -ب  ساختمان        -أ   (31

 ضلغم      -د  چغىذر     -ج  ًَیح    -ب  َىذياوٍ        -أ   (34

 تاغثان      -د  دَقان     -ج  ًَاپیما    -ب  خلثان        -أ   (33
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 ارٌ      -د  چًب     -ج  تثر    -ب  تیطٍ        -أ   (36

 عمً      -د  عمٍ     -ج  خالٍ    -ب  خًاَر        -أ   (31

  
 3116ضریفی، حسه پاضا . وظریٍ ي کارترد آزمًن َای ًَش ي ضخصیت . اوتطارات سخه . 
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 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 
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