
 

 مجموعه تست سرعت و دقت

 .پاسخ دهید 9تا  1با توجه به متن زیر به سؤاالت 

ی نقاشا  ددذاراری شاد   روی دیوارهای یک غاار  زماان و روز تبات ااتعاات باه واسااه 

در جدول زیر شکل دد مربوا به روز و نیز شکل دد مربوا باه زماان تبات ااتعاات . است

بناابراین . است   «ظهر»و  « دوشنبه»به عنوان متال دد روز . ارائه شد  است

 . است« دوشنبه ظهر»به معنای  

 

 .است…… به معنای   -1
 شنبه عصر سه( 2 چهارشنبه ظهر( 1
 چهارشنبه عصر ( 4  شنبه ظهر سه( 3

 

 .است…… به معنای   -2
 جمعه صبح( 2  شنبه عصر( 1
 شنبه صبح  یک( 4  شنبه شب( 3

 

 .است…… شنبه دارای دد  ظهر یک -3

1 )  2 )  



3 )  4 ) 

 
 
 
 
 

 .است…… به معنای    -4
 شنبه ظهر( 2  عصر چهارشنبه( 1
 شنبه ظهر یک( 4                           شنبه عصر پنج( 3

 .است…… شب جمعه دارای دد  -5

1 )  2 ) 

3 )  4 ) 

 ددام دد اشتبا  است؟ -6

1 )  2 ) 

3 )  4 ) 

هار ساه داد متع با  باه یاک )قارار دارد؟  تاا  ی زماان   ددام داد در ااصا ه -7

 .(هفته هستند

1 )  2 ) 

3 )  4 ) 

 تر است؟ ی زمان  بین دو دد در ددام ذزینه از بقیه بیش ااص ه -8

 تا  ( 2 تا  ( 1

 تا  ( 4 تا  (  3



 ددام دد است؟ ساعت بعد از دد  48 -9

1 )  2 )  

3)    4 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ

 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 2»ي  ذزینه  -1

 .شنبه عصر است سهمربوا به دد  

 

 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 2»ي  ذزینه -2

 .مربوا به جمعه صبح است دد 

 

 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 3»ي  ذزینه -3

 .مربوا به یکشنبه ظهر است دد 

 
 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 3»ي  ذزینه -4



 .شنبه عصر است مربوا به پنج دد

 
 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 1»ي  ذزینه -5

 .استشنبه شب است بنابراین دد مربوا به آن  شب جمعه همان پنج

  
 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 4»ي  ذزینه -6

 .اشتبا  است« 4»ی  دد مربوا به ذزینه

 
 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 3»ي  ذزینه -7

 .دوم مربوا به جمعه ظهر استدد اول مربوا به چهارشنبه شب و دد 
 .دنیم ها را بررس  م  دد مربوا به ذزینه

 شنبه صبح سه: «1»ی  ذزینه
 جمعه شب: «2»ی  ذزینه
 شنبه صبح پنج: «3»ی  ذزینه
 جمعه عصر: «4»  ی ذزینه

 .است« 3»ی  ها  پاسخ صحیح ذزینه با توجه به ذزینه

 
 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 3»ي  ذزینه -8

 یک روز یکشنبه شب تا دوشنبه شب : «1»  ی ذزینه

 تر از چهار روز تر از سه روز و دم بیش شنبه صبح تا جمعه شب  سه: «2»ی  ذزینه

 روز  4دوشنبه شب تا جمعه شب : «3»ی  ذزینه

 تر از دو روز تر از یک روز و دم بیش شنبه شب  چهارشنبه صبح تا پنج: «4»  ی ذزینه

 .پاسخ صحیح سؤال است« 3»ی   بنابراین ذزینه

 
 
 
 
 
 «نی وار مرادی» (سرعت و دقت) -« 3»ي  ذزینه -9

 صاورت  ساعت بعد از آن  شنبه شب است ده داد آن به 48. شنبه شب است مربوا به پنج دد 
 .است

 


