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 آزمون ضرب المثل ها

Proverbial Test 

 حمسه گنجی

ظطب الوثل ذَاّیس زیس کِ تطای ّط یک چْاض پاسد پیطٌْاز ضسُ است . صحیحتطیي پاسد ضا  55زض ایي ظیط 

اگط زض پیسا کطزى پاسد صحیح یک ظطب الوثل تا هطکلی هَاخِ پیسا کٌیس ٍ زض ذاًِ هطتَغ تِ آى * تگصاضیس . 

 زقیقِ ٍقت ًساضیس . 5ضسیس ، ظیاز هؼؽل ًطَیس ، چَى تیطتط اظ 

 : ًطستي کسی پای ظیط     -1

 کطیسى ضا کسی پای ظیط    -ب  فطیفتي زضٍؽ گفتاض تا        -أ 

 کطزى ضٍ ضٍتِ ذؽط تا      -ز  پطسیسى ضاظ هْاضت تا     -ج 

  
 : است تاتَت پای ظًگَلِ     -5

 است هازض ٍ پسض تی    -ب  کس ٍ کاض است تی        -أ 

  است ًطستِ هطگ اًتظاض زض      -ز  است پیطهطز ذطزسال کَزک     -ج 

  
 : تطذاست تیون آهس کِ آب     -3

 است آب کِ آًدا است تاؼل تیون    -ب  ًیست اضظش ضا تسل آهس اصل کِ چَى        -أ 

 است الظم آب فقساى زض تیون      -ز  است اًساى پاکیعگی هایِ آب     -ج 

  
 : افتازى فیل زهاؽ اظ     -4

 تَزى هتکثط    -ب  تَزى ؼوغ پط        -أ 

 تَزى پسٌس هطکل      -ز  تَزى ًاضاظی     -ج 

  
 : پیوَزى غطتال تا آب     -5

 کطزى تالش سرت    -ب  کطزى ػثث کاضی        -أ 

 آٍضزى زض تْاًِ      -ز  گفتي ًقیط ٍ ظس     -ج 

  
 : کطزى آلَز گل ضا آب     -6
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 گطتي فطصت زًثال تِ    -ب  کطزى کاضضکٌی کاضّا زض        -أ 

 کطزى اشیت ضا هطزم      -ز  ذَاستي آضفتِ تاظاض     -ج 

  
 : ظاًَست تا ذاک ، کستاًَست زٍ کِ ضا ای ذاًِ     -7

 سعاست ضا ذسا فقػ تٌْایی    -ب  ًساضز فایسُ هطتطک کاض        -أ 

 ضَز ًوی کسذسا زٍ زُ یک زض      -ز  ًساضز صسا زست یک     -ج 

  
 : گطزیسى تِ هگط ًگطزز پرتِ ، کثاب     -8

 ضَز ًوی هیسط گٌح ضًح ًاتطزُ    -ب  ساظز هی هسافطت ضا اًساى        -أ 

 سفط تایس تا پرتِ ضَز ذاهی تسیاض      -ز  ذَضی ًوی آش ًکطی ظحوت تا     -ج 

  
 : ًفطٍضٌس تاظاض زض ترت     -9

 ًیست فطٍش قاتل ذَضثرتی    -ب  اٍست ذَز هال ّطکس ذَضثرتی        -أ 

 است ٍاتستِ فطز ضاًس تِ ذَضثرتی      -ز  اٍست ذَز زست زض ّطکس ذَضثرتی     -ج 

  
 آسَزُ کسی کِ ذط ًساضز :-11

 تط آسَزُ تط کیسِ تْی ّطکِ    -ب  کِ ذط ًساضم هٌن آسَزُ        -أ 

 است ذَیص ػول هْواى ّطکس      -ز  تیطتط تطفص تیص تاهص ّطکِ     -ج 

  
 اظ ایي ضاخ تِ آى ضاخ پطیسى :-11

 گفتي ًسٌدیسُ سرٌاى    -ب  کطزى زضستکاضی تِ تظاّط        -أ 

 سري ضا ػَض کطزى لحظِ ّط      -ز  گطفتي تصوین سطیغ ٍ تٌس     -ج 

  
 سگ صاحثص ضا ًوی ضٌاسس :-15

 است ًظوی تی ٍ هطج ٍ ّطج    -ب  است تَضیط ضیط ٍاقؼا        -أ 

 است ضیط صاحثص ذاًِ زض سگ      -ز  ًیست اًساذتي سَظى خای     -ج 
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 ظاّط ٍ تاؼٌص یکی است :-13

 است ًٍقص ػیة تی    -ب  ضٍست یک ٍ ضیا تی        -أ 

 زضاٍست کِ تطاٍز تطٍى ّواى کَظُ اظ      -ز  تپطس ضا حالص تثیي ضا ضًگص     -ج 

  
 زذتطی ضا کِ هازضش تؼطیف کٌس تطای زائیص ذَب است :-14

 تثَیس ذَز کِ است آى هطک    -ب  تطٌَ تَ ػطٍس گَین، هی تَ تِ زذتط        -أ 

 زاضز ػیثی حتوا کٌٌس تؼطیف کِ ضا کسی ّط      -ز  پَضاًٌس هی ضا یکسیگط ػیة هؼوَال اقَام     -ج 

  
 ضتط زیسی ًسیسی :-15

 زاضتي ترطص ٍ گصضت    -ب  ًگفتي زاض ضاخ زضٍؽ        -أ 

 کطزى پٌْاى ضا تعضگ اسطاض      -ز  اًگاضتي ًسیسُ ضا زیسُ     -ج 

  
 ضسى :ضاخ تِ ضاخ -16

 ضٍ زض آهسى تِ ضٍ    -ب  ایستازى ضٍ تِ ضٍ        -أ 

 کطزى هدازلِ      -ز  کطزى زضوٌی     -ج 

  
 سیة ظهیٌی است :-17

 ضٍست کن    -ب  است ذیال تی        -أ 

 است غیطت تی      -ز  است کاض ٍ کس تی     -ج 

  
 زض پَست ًگٌدیسى :-18

 ضسى ضاظی اختواع ٍ زًیا اظ    -ب  ضسى هتکثط ٍ هغطٍض ذیلی        -أ 

 ضسى فطتِ ٍ چاق تسیاض      -ز  ضسى ضاز آضظٍ تِ ضسیسى اظ     -ج 

  
 هطز ضا کاض ، کاض ضا هطزاى :-19

 ساذتٌس کاضی تْط ضا ّطکسی    -ب  است کطزى پط اظ کطزى ًیکَ کاض        -أ 

 زاًٌس ّوگاى ضا چیع ّوِ      -ز  زاضًس تفاٍت ّا ظى تا هطزّا     -ج 
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 هطز آى است کِ لة تٌسز ٍ تاظٍ گطایس :-51

 ضَز هی هؼلَم ظٍزتط کالم ػیة    -ب  ًیست کطزاض ًین چَى گفتِ زٍصس        -أ 

 ًیست اًساى ضایستِ حطفی پط      -ز  زض چَى گَی گعیسُ ٍ گَی کن     -ج 

  
 زیَاضش کَتاُ است :-51

 است ّوِ اظ ظؼیفتط    -ب  است الؼقل ًاقص        -أ 

 است غطٍض تسٍى ٍ هطزهی      -ز  تعاػت هالی ًساضز     -ج 

  
 کاض استاز ضا ًطاًی زیگط است :-55

 زاضًس تفاٍت ضاگطز ٍ استاز    -ب  کَفتي ذطهي ًیست کس ّط کاض        -أ 

 سپطز کاضزاى تِ ضا کاض تایس      -ز  زاز اًدام پرتِ کاضّای تایس     -ج 

  
 پٌح اًگطت تطازضًس، تطاتط ًیستٌس :-53

 اًس زضضت تطذی ٍ کَچک تطذی    -ب  زاضز ٍخَز تفاٍت ّا اًساى تیي        -أ 

 ًیست تَزى تطاتط زلیل تَزى تطازض      -ز  فقیطًس تطذی ٍ ثطٍتوٌس تطذی     -ج 

  
 ضاخ ٍ ضاًِ کطیسى :-54

 کطزى اػتٌایی تی    -ب  ضسى تعضگ        -أ 

 تْسیس کطزى      -ز  کطزى ضّا     -ج 

  
 ضتط سَاضی زٍال زٍال ًوی ضَز :-55

 آیٌس ًوی زض خَض تفَا ٍ ضیا    -ب  است ضسًی آضکاض ذالفی ّط        -أ 

 زٌّس ًوی آب هالقِ تا ضا ضتط      -ز  هاًس ًوی پٌْاى تعضگ ذالف     -ج 

  
 ضٍاى سٌدی ) هثاًی ًظطی آظهَى ّای ضٍاًی( . اًتطاضات ساٍاالىگٌدی ، حوعُ . 
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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 

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-184-zarb-masal.pdf (p.2-5)
	end-page.pdf (p.6)

