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 تئستی ایدراک( لیاساس مونترئال) باسئد مونترئال

 سیقیمتلندیرمه ایدراک ب مونترال

 یتعلیمات قیمتلدیرمه و ایجرا

 اونون. دیرسیناق کئچیریلن اوچون سیسئچیلمه شکیلده اوپئراتیو الرینپاتولوگیاایدراک  یونگول تئستی، ایدراک مونترال

 مالیک پاتولوگیایاایدراک  یونگول( ایلدیر 31 سیسویه ساواد اورتا عمومی) لیلتحصی یوکسک لیغیتارازلی و لیقاعتبارلی

 الرییاشلی مالیک پاتالوگیایاایدراک  یونگول سیلهواسطه( تئست) سیناق بو. دیرائدیلمیش معین اوچون سیسئچیلمه الرینیاشلی

 چوخ داها دنسینسویه تحصیل( آیتم لری) لریتریجیگؤس اکثر تئستین مونترال. دورمومکون آییرماق الردانیاشلی ساغالم

 سیسویه تحصیل آشاغی مالیک پاتالوگیایاایدراک  یونگول وئرسیاسی، یئنی تئستین بو تانینان ایله آدی بئیس مونترئال. دیرلیآسی

 ده قابیلیتینه اؤلچمه لریساحه اوخشار تئستی، بئیس مونترئال. دیرلندیریلمیش هالیح اوچون سیسئچیلمه الرینیاشلی اوالن

 کونسئپتوال حسابالما، لشدیرمه،معین ایستیقامتی  دیل، فونکسیاسی، ایجرا: دیرعبارتبونالردان  لرساحه همین. دیرمالیک

 و دقیقه 31 مدتی کئچیریلمه حیاتا تئستین بو. دیقت ،(ینهضوع الریباجاریق قاوراییش عیانی) قاوراییش عیانی یادداش، دوشونجه،

  .دیر ؤمرهن عمومی 13

 :زامانی باشالنغیج

ن سیناغینداسوب  فونکسیاسی ایجرا سوتوندا، کیه دطرف سول تئستی. باشالیین ایشی( ثانیه دقیقه، ساعت،) یازماقال زامانی

  .باشالیین )زیرآزمون ( 

  :فونکسیاسی ایجرا - 3

 یه مربع اوخشار اوالن سینقطه دنمربع اوالن عددی لطفاً. “باشالییر ایشه الندیریب،تعلیمات ایله جمله بو موضوعنو گؤتورن، امتحان

 بیر) باغالیین مربع یه  اوالن سینقطه بیر یخط و( گؤسترین یمربع ن یازیالن عددی بیر) باشالیین دانبورا. چکین خط بیر

 بیر مربع یه  اوالن( گؤستریر عددی ایکی مربع ) لینقطه ایکی مربعدن اوالن عددی ایکی سونرا ،(گؤسترین یمربع ن اوالن سینقطه

 شکیل داکیآشاغی مودئل دوغرو(. گؤسترین یمربع ن اوالن سینقطه آلتی) ائتدیرین داوام عینیله کیمی سونونا. چکین خط

  .دیرکیمی

 

 :قیمتلندیرمه

 .وئریلیر نؤمره 3 زامان سئچیلدیگی مودئل دوغرو

 .وئریلمیر نؤمره گؤسترنه لریعالقه بعضی یا سئچنه، لیمودئ سهو
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 :سالما یادا لیسرعت -2

 :ایجرا

 یاددا اونالری سیز. اوخویاجاغام سؤز 1 اوچون سیزین. دیرتئستی یادداش بیر بو". وئریر الریتعلیمات داکیآشاغی گؤتورن امتحان

.  ساداالمالیسینیز منه سؤزلری قاالن یزدایادداشین سیزین سونرا دانقورتاران دئییب سؤزلری. یینیزه دینل دقتله. ساخالمالیسینیز

 سؤز بیر دهثانیه هر) اوخویور سؤزلرینی( قارقا ی،سار ،ایاخ ،قلم ،الله) 1 گؤتورن امتحان ".دئییل لیاؤنم سیدئییلمه ایله سیرا

 یادداشیندا شخص ئدیلنا تئست. وورون نیشان بیر اوچون سؤزلر دوغرو یئرلرده توتوالن نظرده سئریده بیرینجی(. دیرلیاوخونما

 داکیآشاغی راقاوال دفعه ایکینجی( ده سهدئمه سؤز بیر هئچ یا و دئییب سؤزلری بوتون) سونرا دندئدیک سؤزلری بوتون قاالن

 .دئیین تاپشیریغی

 بیرینجیر  سؤزو حتی بی. دئیین قاالنی یادداشینیزدا و ساخالیین یاددا اونالری اوخویورام، راقاوال دفعه ایکینجی سؤزلری همین"

  "قویون. نیشان بیر یئرده توتولموش نظرده .دئیین دئسه ده ایکینجی دفعه ده بئله دفعه

 داکیآشاغی تاپشیریغی نینمرحله بو. دیرلیدئمه دنیئنی سؤزلری بو کی، یرالدینطخا شخصه سینانان سونوندا سیرانین ایکینجی

 :دیرفورمادا

 ".یمجهیهایسته تکرارالمانیزی اونالری سیزدن. ساخالیین یادداشینیزدا سؤزلری بو لطفاً"

 :قیمتلندیرمه

 .وئریلمیر قیمت هئچ بؤلومه بو

 :جلدلیک  -1

 :ایجرا

 :دئییر الریداکیآشاغی گؤتورن امتحان

( سونرا دنثانیه 03) باشال. وار واختینیز ثانیه 03 اوچون بونون ".ییرمه ایست نیزیدئمه آدینی نینمئیوه نئچه فیکیرلشیب، سیزدن"

  .دیرلیائتمه قئید سؤزلری بوتون اوچون اولماق مینا ئسابالمادیغیناح دفعه ایکی سؤزو بیر هئچ گؤتورن امتحان. تامام واخت

 :قیمتلندیرمه

 .وئریلیر نؤمره 2 موضوعالرا توخونان یهاؤرنه چوخ یا و  31

 .وئریلیر نؤمره 3 موضوالرا قدر یه-32 دن-8
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 .توتولمور نظرده نؤمره هئچ الرااوالن آز سؤزدن 7 سایی لرینسؤز دئییلن

 :ی معینلشدیرمهایستیقامت -4  

 :ایجرا

: ائدیر قئید بئله سورغونو باشقا سونرا ".دئیین زامانی دانباخما تااساع لطفاً": الندیریرتعلیمات بئله ی،صشخ سینانان گؤتورن، امتحان 

 "ندیر؟ آدی شهرین بو و دئیین آدین بورانین": سوروشون بئله سونرا "ایلدیر؟ هانسی آیدیر؟ هانسی دور؟گون هانسی گون بو"

 :قیمتلندیرمه

 و گون شخص، سینانان. ائدیلیر قبول فرق آراسیندا ساعت ایکی ایله ساعت بیر اوچون، زامان.  وئریلیر نؤمره بیر جاوابا دوغرو هر 

  .ائدیلیر قبول دا آدالری آی و ایل یئرلی. دیرلیائتمه قئید قیقد و دوغرو( اوفیس یا کلینیکا خانا،خسته) مکانی

 :حسابالما  -1

 :ایجرا

 :وئریلیر تعلیمات داکیآشاغی

 شئیین بیر یولال اوچ لطفاً. وار پولونوز دمیر چوخ بیر لیکتومن 33 و لیکتومن 1 لیک،تومن 3 جئبینیزده کی، ائدین ورصوت بئله"

 شخص سینانان. "ملیسینیزه اؤد تومن 31 اًدقیق ده گؤره بونا آلمایاجاقسینیز، پول خیردا سیز. یینه اؤد تومن 31 اوچون آلماسی

 "وارمی؟ دا یول بیر باشقا": سوروشور دا اولماسینی یولون باشقا گؤتورن امتحان گؤستردیگینده یول بیر آنجاق اوچون مهه اؤد

  .ائدیر بتث یئرلرده توتوالن نظرده الریجاواب گؤتورن امتحان

 :قیمتلندیرمه

  .وئریلیر نؤمره 1 ائدنه بیان یولال اوچ منیه اؤد دوغرو

  .وئریلیر نؤمره 2 ائدنه بیان یولال ایکی منیه اؤد دوغرو

  .وئریلیر نؤمره 3 ائدنه بیان یولال بیر منیه اؤد دوغرو

  .رقیمتلندیریلمی شخص ینوئرمه جاواب دوغرو

 :آییرما -0

 :ایجرا
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 اگروپ هانسی موز پورتاقالال": باشالیین مثالال بیر. باغالسین اگروپ بیر سؤزو ایکی دئییلن کی، ایستنیلیر دنخصش سینانان

 اونا لرآیتئم بو کی دئیین گروپ بیر باشقا" یینه ایست اوندان آنجاق وئریرسه، جاواب شکیلده ظاهری شخص سینانان "عایددیر؟

 موضوعنو. عایددیر وناگروپ مئیوه اونالر بلی": دئیین دئییلسه قادیر یهوئرمه( مئیوه) جاواب دوغرو شخص بو.  "اولسون عاید

 اولدوغونو عاید اگروپ هانسی قاییغین ترنله لطفاً": یینه ایست ایله جمله بو سونرا وردیشدن. یینه دئم سؤز بیر هئچ جاقآیدینالدا

 "وارمی؟ گروپ بیر باشقا اولدوغو عاید آیتئمین ایکی بو" دئیین اونا اهاد بیر تکجه داناولمادیغین اویغون جاواب بیرینجی. "دئیین

 هانسی نئی ایله ناغارا" دئیین ایسه ایندی ". عایددیر گروپا گونئی)شومال( هانسی دئیین قوزئی )جونوب( ایله لطفاً ایسه ایندی

  .یین هائتم یاردیم بیر هئچ کیمی ائتمک حاضای یا و ایشاره شخصه. "عایددیر اگروپ

 :قیمتلندیرمه

 داکیآشاغی. وئریلیر ؤمرهن بیر بیرینه هر وئریرسه جاواب دوغرو آیتئمه جوت بیر هر شخص. قیمتلندیریلیر آیتئم اوچ سون تکجه

  .ائدیلیر قبول ایسه الرجاواب

  سیواسطه تحسیا اوچون، تحسیا لری،واسطه نقلیات: ترن -قاییق

 یؤن گه،بؤل: جونوب( -)شومال گونئی -قوزئی

 اوچون ایلنجه آلتی، موسیقی: نئی- ناغارا

  .ائدیلمیر قبول الرجاواب داکیآشاغی

  .ییره ایشل ایله نئفت قاز و بئنزین دیر،مالیک موتورا دوزلیب، دمیردن: ترن -قاییق 

 .دیریارا سس دوزلیب، الردانماتئریال دیگر یا و تاختا: نئی- ناغارا

 :مایرالتطخا دیرمکلهگئجیک  -7

 :ایجرا

 لطفاً . ایستدیم ساخالمانیزی یادینیزدا اونالری و دئدیم سؤز نئچه بیر سیزه اولده": وئریلیر لرگؤستریش داکیآشاغی شخصه سینانان

 هر دیالنخاطیرال دنوئرمه ایپ اوجو بیر هئچ. "دئییل لیاؤنم سیدئییلمه ایله سیرا ویا سیهامی. دئیین الریقاالن یادداشینیزدا

 .قویون ایشاره یئرده توتوالن نظرده سؤزه بیر

 :قیمتلندیرمه

  .قیمتلندیریلیر ایله نؤمره بیر شخص، یانخاطیرال دنوئریلمه ایپ اوجو بیر هئچ سؤزلری دوغرو

  :ایجرا ایله ایپ اوجو
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 الریوجا ایپ. وئرین تایستیقام ایله الریوجا ایپ داشییان آنالم اوچون ماسیخاطیرال سؤزلری مادیغیخاطیرال شخصه سینانان 

 بیر هر دیالنخاطیرال ایله الریوجا ایپ لیواریانت چوخ بیردن یا و الریوجا ایپ داشییان آنالم. دیرائدیلیب تقدیم داوامیندا یازینین

. ئرینو ایپ اوجو سؤزلره بوتون دیلمامیشخاطیرال ائتمکله ایستیفاده مئتوددان بو. ائدین قئید یئرینده خصوصی ورقین سؤزو

 ایستیفاده دانالرینوجا ایپ لیواریانت چوخ مادییساخاطیرال سؤزو ایله الریوجا ایپ داشییان آنالم ینیفلندیریلمیشص شخص

 :ائدین ایستیفاده دانتعلیمات داکیآشاغی. ائدین

 ."باخانه گون یوخسا الله روزا، دیر،لیاولما سؤز هانسی فیکرینیزجه"

  .ائدین ایستیفاده الرینیوجا ایپ لیواریانت چوخ و گروپ انداشیی آنالم گلرسه الزیم

 

الرایپ اوج واریانتلی چوخ الریایپ اوج گروپ داشییان آنالم  سؤزلر خاطیرالمادیلمامیش   

باخانه گون الله، روزا، گول نؤع بیر   الله 

یوسایطیازی  نؤع بیر کاغیذ، قلم، کیتاب  قلم 

دیز ال، آیاق، سیحیصه بیر نینبد   ایاغ 

ییه قهو قیرمیزی، ،ساری یسار  بویا   

قارقا ،طاووز سئرچه، قوش نؤع بیر   قارقا 

 

 :قیمتلندیرمه

 .قیمتلندیریلمیر سؤزلر دیالنخاطیرال ایله ایپ اوجو 

 آرتیق اوچون وعنؤ( پوزوقلوغو یادداش) پارامنئسیا زامانی شرحی تئستین. ائدیلیر تقدیم اوچون مقصدلر کلینیکی الریوجا ایپ

 اگر الکین. لردوزه وئرمکله ایپ اوجو شخصه اولسا دنسببین چاتیشما ماداخاطیرال پوزولماسی یادداش. ائدیر تقدیم معلومات

  .یاخشیالشماز نتیجه گؤستردیگی شخصین وئرمکله ایپ اوجو اولسا سببیله لیکچتین کودالشدیرمادا پوزولماسی یادداش

  ایی ایدراک(:)بینقاوراییش( ویزوال) عیانی -8
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 :ایجرا

 لرشکیل لوچوخ بورادا. باخین شکیله بو سیز ایندی": دئییر گؤستریب لیشکی گؤتورن، امتحان. وار احتیاج ورقه عالوه دهحیصه بو

ه گلرن توند داها لرینیشکیل لرینشئی بیلمدیگینیز. ائدین معین لریشئی بیلدیگینیز گؤره سیز. مؤوجوددور اوستونده نینبیری-بیر

. دوریوخ واختینیز آرتیق دندقیقه ایکی. وئریرم زامان اوچون سیزین. سیزلیدؤندورممه یشکیل. دئیین فونکسیاسینی اونون ویا یین

  ".باشالیین یرسینیزمی؟ضاح

 خصوصی ینجاواب ورقینده الرجاواب. بیلمز دورهدؤن الریذکاغی شخص سینانان. وار واخت ثانیه 03 سونرا دنوئریلدیک تعلیمات

 .قویمالیییق نیشان یئرینده

 :قیمتلندیرمه

 :قیمتلندیرمه .قاشیق ،عمش آچار، المپا، یارپاق، ،موز ساعتی، قول کؤینک، فینجان، قایچی، .وار یشکیل شئیین 33 ورقده

  .وئریلیر نؤمره 1 وئریلدیگینده جاواب دوز قدر نا-33 دان-9

 .وئریلیر ؤمرهن 2 وئریلدیگینده جاواب دوز قدر نه-8 دان-0

 .وئریلیر نؤمره 3 وئریلدیگینده جاواب دوز قدر نه-1 دن -4

  .وئریلمیر نؤمره هئچ نینهعیت آزینین اوندان یا و  1

 :آدالندیرما -9

 :ایجرا

 گؤستریب آشاغییا دانیوخاری و ساغا دانسول لرینیشکیل الرینحیوان گؤتورن، امتحان. وار احتیاج ورقه عالوه دهحیصه بو

  "ندیر؟ آدی ئیوانینح بو": سوروشور

 :قیمتلندیرمه

 .وئریلیر نؤمره بیر سینداآشاغی شکیلین جاوابا، دوغرو هر وئردیگی شخصین سینانان

  .ائدیلمز قبول ائششک و آت: )گور خر( زئبرا -3

  .ائدیلمز قبول قوش: قوشو توووز -2

  .ائدیلمز قبول ببیر قارا پلنگ، چیتا،: ببیر -1
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  .ائدیلمز قبول بؤجک: کپنک -4

 :قتید - 33

  :ایجرا

 اوالن رنگده آغ پالنی آرخا سیز": دئییر گؤستریب ددلریع اوالن پالنی آرخا آغ گؤتورن امتحان. وار احتیاج ورقه عالوه دهحیصه بو

 باشالیین دننقطه بو. ماییناوخو ددلرینیع بوجاغین اوچ ایله مربع  و اوخویون ددلرینیع لریندایره بو لطفاً. گؤرورسونوز ددلریع

 نیندایره) سونو سیرانین. }دیرینچات باشا دهنقطه بو و{ گؤسترین(  ی-3 کیه دداخیلین نیندایره) باشالنیشیندا سیرانین}

  .باشالیین ایندی. گؤسترین( ی-1 کیه دداخیلین

 :قیمتلندیرمه 

 .وئریلمیر نؤمره بیر هئچ لرهسهو آرتیق اوی 2. وئریلیر نؤمره 3 ائدیرسه سهو  آز ویا بیر شخص سینانان

 اوالن داخیلینده دایره اوخودوغوندا، عددی بیر اولمایان داخیلینده دایره شخص سینانان. ائدیلیر تعیین شکیلده داکیآشاغی سهو

 لرینسهو. توتولور ردهنظ راقاوال سهو قاییتدیغیندا ددهع قاباقکی اوخویوب سهو ایله سیرا ددلریع و کئچدیگینده داناوخوما عددی

 .دیرلیائدیلمه قئید یئرده توتوالن نظرده سایی

 :ایجرا

 پالنا آرخاقارا  سیز": دئییر گؤستریب سیراسینی ددلرینع مالیک پالنا آرخا قارا سیندهحیصه "دقت" ورقین عالوه گؤتورن، امتحان

 الرینبوجاق اوچ و اوخویون سسله اوجا لریعدد اوالن دهداخیلین لرینمربع  و لریندایره لطفاً. گؤرورسونوز ددلریع مالیک

 1 کیه دداخیلین بوجاغین اوچ) نقطنی باشالنیش سیرادا بیرینجی} باشالیین دننقطه بو. اوخومایین لریعدد کیه دداخیلین

. قوتالین دننقطه بو ،داسیرا ایکینجی دنیئنی سونرا و ائتدیرین داوام کیمی سونونا سیرانین بیرینجی{. گؤسترین( ینیعدد

 { ".گؤسترین( ینیعدد 1 کیه دداخیلین بوجاغین اوچ) نیه نقط سون سیرادا ایکینجی}

 :قیمتلندیرمه

 .وئریلیر نؤمره 2 ائدیرسه سهو  آز ویا ایکی شخص سینانان

 .وئریلیر نؤمره 3 ائدیرسه سهو  اوچ شخص سینانان

  .وئریلمیر نؤمره هئچ دهدیرتق اوالن آرتیق دن-4 و 4 سایی الرینجاواب سهو
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 داناوخوما عددی اوالن داخیلینده مربع  ایله دایره اوخوماقال، عددی اولمایان داخیلینده مربع  ایله دایره: تعیینی سهوین

 قئید یئرده اویغون سایی لرینسهو. وئریلیر یول سهوه چاتدیغیندا ددهع قاباقکی راقاوخویا سهو ایله سیرا لریعدد کئچدیگینده،

  .ائدیلسین

 :آنی بیتمه

 ثانیه دقیقه، زامانینی بوتون تئستین. دیرلییازیلما ایله ثانیه و دقیقه ساعت، زامانی سونونون تئستین سونوندا نینسیحیصه قتید

  .دیرلیائدیلمه قئید سونوندا و طرفی ولس تئستین سوتوندا توتولموش نظرده ایله

 :اتحاضای آرتیق حاقدا تئستی ایدراک( لیاساس مونترئال) باسئد مونترئال

 .ائدیلیر تقدیم دفعه بیر آنجاق الر،تعلیمات اوچون لریتکلیف و حیصه هر تئستین بو توتولمادیغیندا نظرده الردایستاندار باشقا

  :)کلی نومره(قیمت یئکون

-13 قیمت ماکسیموم اوچون تئست بو. یلیرائد تقدیم طرفیندهسول  سوتونونون لرتئست سیندا،آشاغی لرینتئست رل ؤمرهن عمومی

 قیمت) آرتیریلیر نؤمره بیر قیمته عمومی اوالندا تحصیل آز ایلدن 4 اوچون ائتمک اصالح سینییؤنلندیرمه نینفرقی تحصیل. دور

 .(اولدوغوندا آز دان-13

 و ایللرینی تحصیل شخصین) نؤمره بیر هقیمتین سینانانین ساوادسیز توپالیان قیمت آز دان-13 اوچون اصالحی نینتأثیری ساواد

 .آرتیریلیر( دانآلما نظره سینیسویه تحصیل

 .دئییلیر ساوادسیزلیق چاتیشمازلیغا یازماقدا و اوخوماق آیدین حیاتدا لیکگونده


