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 دقیقه 7مقایسه کالمی فرم الف : زمان 

 آصهَى ّای َّش دٍسُ ساٌّوایی

 3131 سال –بخص تحقیقات اداسُ کل اهتحاًات ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش با ّوکاسی حسي پاضا ضشیفی

سَال ػباست اص جولِ ای است کِ دس آى یک جای خالی ٍجَد داسد کِ سَال است. ّش  39ایي قسوت داسای 

بشای تکویل آى چْاس کلوِ پیطٌْاد ضذُ است . ضوا بایذ با تَجِ بِ هفَْم جولِ کلوِ ای سا کِ هؼٌی جولِ سا 

 کاهل هی کٌذ پیذا ًواییذ ]کٌیذ[ ٍ دس پاسخٌاهِ ػالهت بضًیذ.

 هثال ًوًَِ

 ........... است بِ کفص ًسبت سش بِ کالُ ، هثل ًسبت 

 جَساب      -د  ضاًِ     -ج  پا    -ب  دست        -أ 

دس ایي هثال جَاب دسست )ب( است صیشا ّواى طَس کِ کالُ سا بش سش هی کزاسین کفص سا ًیض بِ چا هی کٌین. 

 بٌابشایي دس پاسخٌاهِ بشای ]ایي هثال[ ، هشبغ )ب( سا ػالهت بضًیذ.

 دقیقِ است . 7ایي آصهَى  هذت پاسخ دادى بِ

 ى ، هثل ًسبت گَش است بِ........... دیذ بِ چطن ًسبت     (3

 ضٌیذى      -د  بَدى کش     -ج  سش    -ب  صَست        -أ 

  
 کاسهٌذ بِ است...........  ًسبت هثل ، ضاگشد بِ هذسسِ ًسبت     (2

 اداسُ      -د  ّوکاس     -ج  خاًِ    -ب  سئیس        -أ 

  
  گشی حیلِ بِ است...........  ًسبت هثل ، ٍفاداسی بِ سگ ًسبت     (1

 گشگ      -د  خشس     -ج  ضیش    -ب  سٍباُ        -أ 

  
 ...........  بِ است سیاّی ًسبت هثل ، بشف بِ سفیذی ًسبت     (4

 کاغز      -د  گچ     -ج  صغال    -ب  تختِ        -أ 

  
 ضیشٍاًی بِ بام ، هثل ًسبت ........... است بِ سش ًسبت     (3

 باساى      -د  چطن     -ج  پالتَ    -ب  چتش        -أ 
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 کَچکی بِ است بضسگی ًسبت هثل ، کَتاّی بِ...........  ًسبت     (6

 چاقی      -د  الغشی     -ج  بلٌذی    -ب  گشدی        -أ 

  
 تگشگ ، هثل ًسبت آب است ........... بِ باساى ًسبت     (7

 یخ      -د  بخاس     -ج  ابش    -ب  خاک        -أ 

  
 ...........بِ است سٍضي ًسبت هثل ، سیاُ بِ سفیذ ًسبت     (8

 چشاؽ      -د  بشق     -ج  ًَساًی    -ب  تاسیک        -أ 

  
 ........... است بِ صهیي ًسبت هثل ، اتاق بِ چشاؽ ًسبت     (9

 هاُ      -د  خَسضیذ     -ج  تاسیکی    -ب  آسواى        -أ 

  
 (ًسبت آساى بِ سخت ، هثل ًسبت سست است بِ ...........31

 ًشم      -د  ضکٌٌذُ     -ج  صاف    -ب  هحکن        -أ 

  
 (ًسبت بشُ بِ گَسفٌذ ، هثل ًسبت ........... است بِ گا33ٍ

 یضغالِ      -د  گَسالِ     -ج  بض    -ب  هیص        -أ 

  
 (ًسبت قطاس بِ ساُ آّي ، هثل ًسبت اتَهبیل است بِ........... 32

 بٌضیي      -د  ساًٌذُ     -ج  جادُ    -ب  هسافش        -أ 

  
 (ًسبت غزا بِ بطقاب ، هثل ًسبت چای است بِ ........... 31

 استکاى      -د  سیٌی     -ج  قَسی    -ب  سواٍس        -أ 

  
 (ًسبت گَسفٌذ بِ اّلی ، هثل ًسبت پلٌگ است بِ ........... 34

 ببش      -د  ضکاس     -ج  ضیش    -ب  ٍحطی        -أ 

  
 (ًسبت کَُ بِ دسُ ، هثل ًسبت بلٌذی است بِ ........... 33

 ّوَاسی      -د  کَچکی     -ج  گَدی    -ب  بضسگی        -أ 
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 (ًسبت هشبغ بِ دایشُ ، هثل ًسبت هستطیل است بِ ...........36

 االضالع هتَاصی      -د  بیضی     -ج  لَصی    -ب  هثلث        -أ 

  
 (ًسبت بیواس بِ پضضک ، هثل ًسبت ........... است بِ ٍکیل37

 پلیس      -د  هتْن     -ج  دادگاُ    -ب  قاًَى        -أ 

  
 (ًسبت هاُ فشٍسدیي بِ هاُ خشداد ، هثل ًسبت هاُ هْش است بِ........... 38

 دی      -د  آرس     -ج  آباى    -ب  اسدیبْطت        -أ 

  
 (ًسبت گزضتِ بِ آیٌذُ ، هثل ًسبت دیشٍص است بِ ........... 39

 فشدا      -د  هاُ     -ج  پشیشٍص    -ب  حال        -أ 

  
 3176ضشیفی، حسي پاضا . ًظشیِ ٍ کاسبشد آصهَى ّای َّش ٍ ضخصیت . اًتطاسات سخي . 
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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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