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 : ارزیاتی ههارت های ازراک ضٌیساری 

را تا کَزک توریي هی کٌین  اگر کَزک  1اتتسا هفهَم ٍ هٌظَر اصلی از سَال را ته کَزک تَضیح هی زهین سپس یک هثال 

اگر  1سَال است اگر پاسد صحیح تاضس اهتیاز  5سَاالت ته ترتیة   هٌظَر سَال را فهویس سَاالت اصلی ازهَى را هی پرسین .

 را هٌظَر هیکٌین . 0غلط تاضس اهتیاز 

  : توییس ضٌیساری 

اتتسا هفهَم یکساى ٍ غیر یکساى تَزى را ته کَزک تَضیح هیسهین سپس تا هثال یک از کَزک هیرَاهین تگَیس هثال یک : 

کلوه ای که هیگَیین یکساى است یا غیر یکساى . اگر هثل هن تَز تگَیس تله اگر ًثَز تگَیس ًه  سپس کلوه های ازهَى را از 

 کَزک هی پرسین . 

 هٌظَر هی کٌین  0ی پاسد غلط اهتیاز ٍ ترا 1ترای پاسد زرست اهتیاز 

 اهتیاز کلوه اهتیاز کلوه

  ضَز –ضَت   فیل –فیل 

  کارت –کارز   زٍز –سَز 

  پَس –تَس   ریگ –زیگ 

  ذَز –ذَت   کیف –کیف 

  ًد –ًد   هَش –هَش 

 

  : حافظه ی ضٌیساری 

 .صسای ایي حرٍف آى هارا تیاى کٌس (از کَزک هیرَاهین تعس از ضٌیسى1(حافظه ضٌَایی کالهی) حرٍف( الف

 ق-(ج2ز                    -( ب1 هثال :

 اهتیاز  حرٍف 

  ف                 -س-(ی1

  ى-ل-(ک2

  ت               -خ-ش-(ز3

  س-ز-م-( ى4

  ل-گ-ز-ف-س-( ت5
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 هثال ( تاب . هَ  ضٌَز ته ها تگَیس . از کَزک هی ذَاهین کلواتی را که هی ( حافظه ی ضٌَایی کالهی : ) کلوات (  2

 اهتیاز کلوات 

 ذیار-هَز  -1

 تاب-لاب   

 

 

 صٌسلی-کوس-هیس-2

 تاز-تَج-آش  

 

 

 گیالس -ذیار-هلَ-سیة-3

 رٍز -پَل-اسواى-اتر  

 

 

 تراش-صٌسلی-زفتر-ذَزکار-هساز -4

 رٍز    -فرش-هرز-کیف-زست

 

 

 ذطکص  –لایك  –سیة  –کیف  –صٌسل  –. هیس 5

 -ذَزکار -سیٌی هیس -ساعت -صاتَى -هساز 

 

 

 (حافظه ضٌیساری کالهی )جوالت(3

 اهتیاز  جوله ای که کَزک گفت                      جوله                 

   علی تَج زارز.-1

   هحوس ته هسرسه رفت. -2

   ًرگس تاعرٍسک تازی هی کٌس. -3

   هازرهي ترای زٍستن هسازذریس.-4

   ذَاهر ٍترازرم را زٍست زارم.  هي-5

 ( حافظه ضٌیساری غیر کالهیب

 اهتیاز  جوله 

 هساز رٍ ازرٍی هیس ترزار  -1
 

 

 زستاتَ تهن تسى ٍسپس تاالتثر. -2
 

 

 ترٍ کٌار زر،ترگرز تطیي سرجات ٍلثرٌس تسى-3
 

 

 . تلٌس ضَ،تطیي، زستاتَ تسار رٍی هیس ٍچطواتَ تثٌس.4
 

 

 ترزار تطیي زفترٍ تاز کي تٌَیس.تلٌس ضَ هساز 5
 

 

 


