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 دقیقه 7مقایسه کالمی فرم ب : زمان 

 آظهَى ّای َّش زٍضُ ضاٌّوایی

 3131 سال –ترص تحقیقات ازاضُ کل اهتحاًات ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش تا ّوکاضی حسي پاضا ضطیفی

عثاضت اظ خولِ ای است کِ زض آى یک خای ذالی ٍخَز زاضز کِ سَال است. ّط سَال  39ایي قسوت زاضای 

تطای تکویل آى چْاض کلوِ پیطٌْاز ضسُ است . ضوا تایس تا تَخِ تِ هفَْم خولِ کلوِ ای ضا کِ هعٌی خولِ ضا 

 کاهل هی کٌس پیسا ًواییس ]کٌیس[ ٍ زض پاسرٌاهِ عالهت تعًیس.

 هثال ًوًَِ

 ...... است تِ کفص ًسثت سط تِ کالُ ، هثل ًسثت .....

 خَضاب      -ز  ضاًِ     -ج  پا    -ب  زست        -أ 

زض ایي هثال خَاب زضست )ب( است ظیطا ّواى طَض کِ کالُ ضا تط سط هی کصاضین کفص ضا ًیع تِ چا هی کٌین. 

 تٌاتطایي زض پاسرٌاهِ تطای ]ایي هثال[ ، هطتع )ب( ضا عالهت تعًیس.

 زقیقِ است . 7آظهَى هست پاسد زازى تِ ایي 

 ساى ، هثل ًسثت ........... است تِ پای اسةاً پای تِ کفص ًسثت     (3

 ظیي      -ز  ًعل     -ج  یال    -ب  زم        -أ 

  
 ........... تِ است آب ًسثت هثل ، ذَضزى تِ غصا ًسثت     (2

 آضاهیسى      -ز  ضیرتن     -ج  ضسى خاضی    -ب  تراضضسى        -أ 

  
 ........... تِ است پطًسُ ًسثت هثل ، ذعیسى تِ هاض ًسثت     (1

 زاضتي تال      -ز  پطزاضتي     -ج  کطیسى ًفس    -ب  کطزى پطٍاظ        -أ 

  
 ...........  تِ است حَض ًسثت هثل ، خٌگل تِ تاغ ًسثت     (4

 ذاًِ      -ز  زضیاچِ     -ج  تلوثِ    -ب  چاُ        -أ 

  
 ...........تِ است تٌعیي ًسثت هثل ، تراض تِ ًفت ًسثت     (3

 تطکِ      -ز  گیطی لکِ     -ج  اتَهثیل    -ب  زستی چطخ        -أ 

  
 ........... است سطکِ  ًسثت هثل ، ضیطیي تِ عسل ًسثت     (6
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 تٌس      -ز  تلد     -ج  ضَض    -ب  تطس        -أ 

  
 صثح تِ صثحاًِ ، هثل ًسثت ضة است تِ ........... ًسثت     (7

 ذَضاک      -ز  عصطاًِ     -ج  ًاّاض    -ب  ضام        -أ 

  
 ........... خطف تِ "ض" حطف ًسثت هثل ،  "ش" حطف تِ "ز" حطف ًسثت     (8

 ٍ      -ز  س     -ج  ظ    -ب  غ        -أ 

  
 هثل ًسثت پطسیسى است تِ ........... ، خَاب تِ سَال ًسثت     (9

 زاًستي      -ز  ضٌیسى     -ج  زازى پاسد    -ب  زازى گَش        -أ 

  
 (ًسثت فطز تِ ظٍج ، هثل ًسثت یک است تِ ...........31

 ّفت      -ز  زٍ     -ج  پٌح    -ب  سِ        -أ 

  
 تاض ، هثل ًسثت اًَتَس است تِ ...........( ًسثت کاهیَى تِ 33

 هسافط      -ز  فطهاى     -ج  زٍچطذِ    -ب  ضاًٌسُ        -أ 

  
 (ًسثت عثازت تِ پطّیعگاض ، هثل ًسثت ........... است تِ گٌاّکاض32

 ذطا      -ز  پطّیعکاضی     -ج  ًیکی    -ب  پازاش        -أ 

  
 است تِ تیواضستاى تیواض ًسثت هثل ، ظًساى تِ (ًسثت ........... 31

 ًگْثاى      -ز  پعضک     -ج  ظًساًی    -ب  پلیس        -أ 

  
 (ًسثت ذَاًسى تِ هی ذَاًن ، هثل ًسثت ًَضتي است تِ ........... 34

 ًَیسن هی      -ز  ًَضتن     -ج  ذَاًسم    -ب  ًَضت ذَاّن        -أ 

  
 (ًسثت ذَاّط تِ تطازض ، هثل ًسثت عوِ است تِ ........... 33

 هازض      -ز  زایی     -ج  ذالِ    -ب  عوَ        -أ 
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 (ًسثت زًساى تِ خَیسى ، هثل ًسثت ضیِ است تِ ...........36

 ضسى ذستِ      -ز  ذَاتیسى     -ج  کطیسى ًفس    -ب  ذَضزى        -أ 

  
 (ًسثت ضْط تِ زُ ، هثل ًسثت کطَض است تِ ........... 37

 قاضُ      -ز  استاى     -ج  ضٍستا    -ب  زًیا        -أ 

  
 (ًسثت تطاظٍ تِ ٍظى ، هثل ًسثت هتط است تِ........... 38

 حدن      -ز  سي     -ج  کص ذط    -ب  قس        -أ 

  
 (ًسثت زیطٍظ تِ فطزا ، هثل ًسثت ضٌثِ است تِ ........... 39

 خوعِ      -ز  زٍضٌثِ     -ج  ضٌثِ سِ    -ب  یکطٌثِ        -أ 

  
 3176ضطیفی، حسي پاضا . ًظطیِ ٍ کاضتطز آظهَى ّای َّش ٍ ضرصیت . اًتطاضات سري . 
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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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