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 دقیقه 6طبقه بندی کلمات فرم ب : زمان 

 آزهَى ّای َّش دٍرُ راٌّوایی

 3131 سال –بخص تحمیمات ادارُ ول اهتحاًات ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش با ّوىاری حسي پاضا ضریفی 

سَال عبارت از چْار ولوِ است وِ سِ ولوِ آى را هی تَاى بِ هٌاسبتی سَال است. ّر  31ایي لسوت دارای 

در یه گرٍُ لرار داد ٍلی یىی از ایي چْار ولوِ بیي ولوات دیگر ًاجَر است ٍ ارتباطی با سِ ولوِ دیگر ًذارد. 

 ضوا بایذ ولوِ ًاجَر را پیذا وٌیذ ٍ در پاسخٌاهِ عالهت بسًیذ.

 هثال ًوًَِ

 اللِ      -د  پرتمال     -ج  یاس    -ب  هیخه        -أ 

  
در ایي هثال جَاب درست )ج( است زیرا پرتمال وِ هیَُ است با سِ جَاب دیگر وِ گل هی باضٌذ تفاٍت دارد. 

 بٌابرایي در پاسخٌاهِ برای هثال اٍل ] ایي هثال[ ، هربع )ج( را عالهت بسًیذ.

 دلیمِ است. 6هذت پاسخ دادى بِ ایي آزهَى 

 اًگطتر      -د  وت     -ج  پیراّي    -ب  ضلَار        -أ        (3

 وتاب      -د   دٍات     -ج  هجلِ    -ب  ًاهِ        -أ        (2

 گاری      -د  واهیَى     -ج  سَاری هاضیي    -ب  اتَبَس        -أ        (1

 سواٍر     -ج   چٌگال      -ُ  ًعلبىی    -ب  فٌجاى        -أ        (4

 ضیپَر     -ج  طبل      -د  هیس    -ب  سٌتَر        -أ        (3

 چٌگال     -ج  لاضك      -د  بطری    -ب  بطماب        -أ        (6

 ترس     -ج  ضادی      -د  دٍستی    -ب  زهیي        -أ        (1

 ضاگرد     -ج ًاظن      -د  هذیر    -ب  هذرسِ        -أ        (8

 گري     -ج  گَسفٌذ      -د  گاٍ    -ب  االغ        -أ        (9

 دستی سان     -ج  ویف      -د  لفسِ    -ب  چوذاى        -أ   (31

 هرتضی     -ج  حوَد      -د  هجیذ    -ب  هْری        -أ   (33

 ارُ     -ج  در      -د  چىص    -ب  هیخ        -أ   (32

 پرٍاًِ     -ج  ّسارپا      -د  ابریطن ورم    -ب  هارهَله        -أ   (31

 خَدوار     -ج  هذاد      -د  گچ    -ب  سیاُ تختِ        -أ   (34

 َّاپیوا     -ج  وطتی      -د  ضتر    -ب  لطار        -أ   (33
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 رٍدخاًِ      -د  خیاباى     -ج  جٌگل    -ب  وَُ        -أ   (36

 بلٌذ      -د  وَتاُ     -ج  خَردى    -ب  چاق        -أ   (31

  
 3116ضریفی، حسي پاضا . ًظریِ ٍ واربرد آزهَى ّای َّش ٍ ضخصیت . اًتطارات 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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