مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
امتحان کتاب2
نام و نام خانوادگی:

نام استاد :فرشته محمّدزاده

مدّت پاسخ گویی 90 :دقیقه

بخش اول :درک شنیداری
*** به متن گوش دهید و جاهای خالی را پر کنید.
من  ...................هستم ................... .خانواده ام  ..................همه ی  ....................را خودم  . .....................هر روز .......................
درست  . .......................هر هفته  2بار  ..................را  . ..........................هر هفته  .......................می کنم .خرید می کنم و خیلی
 . ..........................البته بیشتر وقت ها  . .............................................من هر هفته به خانواده ام  ..................................و با آنها
 ...................................و هر دو ماه به  ................................ ..............................و آنها را . ...............................
بخش دوم :خواندن و درک مطلب
*** متن را بخوانید و به سؤالها جواب دهید.
آقای امیری پزشک عمومی است .او روزهای شنبه ،یک شنبه ،دوشنبه ،سه شنه ،چهارشنبه و پنج شنبه کار میکند.
او صبحها به بیمارستان میرود و بیماران زیادی را معالجه میکند.
آقای امیری ساعت یک بعداز ظهر به خانهاش میرود و با پدر و مادر و خواهرانش ناهار میخورد .سپس کمی
استراحت میکند .او ساعت  5بعداز ظهر به مطب خود برمیگردد .در مطب او یک خانم کار میکند .اسمش خانم
محمّدپور است .او نام بیماران را در دفتر مینویسد و آنها را به نوبت از اتاق انتظار به داخل مطب آقای امیری میفرستد.
آقای امیری به دقّت به حرف بیماران گوش میکند .بیماران او را برای بیماریهای مختلف ،مانند سرماخوردگی ،دلدرد،
سردرد و تب مالقات میکنند .آقای امیری هر شب خسته به خانهاش میرود ،امّا کار خود را خیلی دوست دارد.
دو روز 
 -1آقای امیری چند روز در هفته کار میکند؟ یک روز 
 -2بیماران چه وقت با آقای امیری مالقات میکنند؟ صبح  صبح و عصر 
با خانم محمّدپور ناهار میخورد .
استراحت میکند 
 -3آقای امیری قبل از رفتن به مطب چه میکند؟
 -4آقای امیری کار خود را دوست ندارد .درست  نادرست 
بخش سوم :دستور و واژگان
*** گزینهی مناسب و درست را انتخاب کنید.
 )1آیا آنها با  ...............................به مسافرت میروند؟
ج) خانوادهشان
ب) خانوادهیشان
الف) خانوادشان
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د) خانوادهی آنها

 )2خدمتکارها باید ساعت هشت در محل کارشان . ................................
ج) نیستند
ب) بودند
الف) هستند
 )3ما دو سال  .....................خارج از کشورمان زندگی کردیم.
ج) در
ب) تا
الف) به
 )4چرا انسانها مراقب سالمتییشان ...........................؟
ج) نیست
ب) نیستند
الف) می نباشند
 )5من در خانهام وسایل زیبایی . .........................
ج) دارم
ب) دارند
الف) می دارم
 )6ما همیشه  .....................دشمنان وطنمان میجنگیم.
د) با
ج) به
ب) در
الف) از
 ............................ )7در فصل بهار دوباره زنده و  ............................میشود.
ج) انسان -بیمار
ب) طبیعت -بیمار
الف) انسانها -شادمان

د) باشند
د) از
د) نبود
د) بدارم

د) طبیعت -شادمان

*** در جملههای زیر ،اشتباهها را پیدا کنید و سپس آنها را درست کنید.
 -1ما همیشه با گوشهایم چیزهای مختلف را دیدید.
 -2پدر تو انسانی خوبی میباش.
 -3هوا اتاقیمان دیروز در سرد است.
*** با کلمههای زیر جمله به زمان حال التزامی بسازید:
 -1آپارتمان – بنگاه – شهر. .............................................................................................................................................................. :
 -2شب ،درس ،کامل. .................................................................... ........................................................................... :
*** جملهها را با کلمات داخل پرانتز تغییر دهید:
 روباه گرسنه خروسی را در مزرعه شکار کرد(.شیرها). ..................................................................................................
 همه ی سربازها برای دفاع از وطن با دشمن جنگیدند(.ماه بعد). ...............................................................................................................
 دیروز تو و همکارت سه ساعت در اداره ماندید(.او). ..........................................................................................
 انسانهای صاحب دانش ارزش وقت را میدانند(.نباید). ...............................................................
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*** جملهی زیر را با چهار اسم پرسشی به صورت پرسشی بنویسید.
شنبهها من و خانوادهام برای زیارت امام رضا (ع) با ماشینمان به حرم میرویم.
. .................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
*** جملههای زیر را کامل کنید.
 -1آقای ناظم هفته ی پیش یک نامه . ..................................................................... ..........................
 -2رضا شاید امروز آرش را . ...................................................................................... .............................
 -3من هر روز غذایم را . ......................................................................................... .............................
 -4آنها خانه ای خریدند که . ...............................................................................................................
 -5من حتما لباسهایم را . ................................................... ................................................................
 -6وقتی که استاد به کالس آمد. .................................................................................................... ،
بخش چهارم :نگارش
*** برای تصویر زیر در  5خط یک متن بنویسید.
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(موفّق باشید)
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