مرکس تیه المللی آمًزش زتان فارسی تٍ غیر فارسی زتاوان
امتحان کتاب3
وام ي وام خاوًادگی :

وام استاد :فرشتٍ محمّذزادٌ

مذّت پاسخ گًیی 90 :دقیقٍ

تخش ايل :درک شىیذاری
*** الف) ضوبرّی ّز ضخص را داخل هزثّغ ثگذاریذ ٍ ایي عَر هطخّص کٌیذ اٍ چِ ضغلی دارد؟
افراد

شغلها

 داًطوٌذ
 - 1سّزا
 خیبط
 - 2آلبی کزیوی
 کطبٍرس
 - 3رضب
 هؼلّن
 - 4ػلی
ٍ رسضکبر
 - 5اهیز
 راًٌذُ
 - 6هزین
*** ة) هتي را ثطٌَیذ ٍ سیز لسوتْبی ًبدرست خظ ثکطیذ.
 - 1ثؼذ اس صجحبًِ خَردى تلَیشیَى توبضب هیکٌن.
 - 2لجل اس رفتي کیفن را آهبدُ هیکٌن.
 - 3یک هسیز کَتبُ را پیبدُ هیزٍم.
 - 4ثب تبکسی تب داًطگبُ هیزٍم.
 - 5سبػت دٍاسدُ کالس ضزٍع هیطَد.
 - 6هي هؼوَال تٌْب غذا هیخَرم.
تخش ديم :خًاوذن ي درک مطلة
*** هتي را ثخَاًیذ ٍ ثِ سؤالْب جَاة دّیذً 2 ( .وزُ)
اهزٍسُ تلفي ّوزاُ در سًذگی ثیطتز اًسبى ّب ًمص ثسیبری دارد .اٍلیي چیشی کِ ضوب اس اثتذای صجح اس آى استفبدُ
هی کٌیذ ،تلفي ّوزاُ است .هحمّمبى هؼتمذًذ کِ تلفي ّوزاُ تأثیزّبی هثجت ٍ هٌفی ثز سًذگی اًسبى دارد.
تکٌَلَصی تلفي ّوزاُ ثبػث ثْتز ضذى سًذگی هزدم اس جْبت هختلف است .هزدم اس عزیك پیبم کَتبُ ،توبس تصَیزی
ٍ توبس صَتی ثِ ّن دیگز ثسیبر ًشدیک هی ضًَذ .در ًتیجِ ،سهبًی کِ اػضبی خبًَادُ دٍر اس خبًِ ّستٌذ ،آى ثِ حفظ
سالهت جسوی ٍ رٍاًی کوک هی کٌذ .هزدم هی تَاًٌذ در اٍلبت فزاغت خَد اس عزیك تلفي ّوزاُ خَد را هطغَل کٌٌذ.
ثِ ػٌَاى هثبل کتبة الکتزًٍیکی ثخَاًٌذ ،ثبسی کٌٌذ ٍ در ایٌتزًت اعالػبت ٍ هغبلت سیبدی را جست ٍ جَ کٌٌذ.
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ثب ایي حبل تَسؼِ ی تکٌَلَصی  ،تأثیزّبی هٌفی ّن ثز سًذگی اًسبى دارد .کسبًی کِ ثیص اس اًذاسُ ی السم اس تلفي
ّوزاُ استفبدُ هی کٌٌذ ،سالهت جسوی ٍ رٍاًی یطبى تْذیذ هی ضَد .خغزّبیی هبًٌذ اًمجبض ػضلِ ّبی اًگطت ٍ
احسبس درد در اثز تبیپ پیبم کَتبُ ٍ ثبسی کزدى ٍ اًمجبض گزدى ثِ ػلّت استفبدُ سیبد اس تلفي ّوزاُ ثِ ٍجَد هی آیذ.
ػالٍُ ثز آى کسبًی کِ ثِ ضکل افزاعی در دًیبی هجبسی ثب دیگزاى ارتجبط دارًذ ،ارتجبط ّبی چْزُ ثِ چْزُ را فزاهَش
هی کٌٌذ.
ثِ عَر خالصِ ،تکٌَلَصی تلفي ّوزاُ ّن خَة ٍ ّن ثذ است .هْن تزیي هسئلِ ،استفبدُ درست اس تلفي ّوزاُ است.
تٌْب ثب استفبدُ ی درست اس آى ،سًذگی هزدم ثِ سًذگی راحت ٍ سَدهٌذ تجذثل هی ضَد.
 -1کذام گشیٌِ ثْتزیي ػٌَاى ثزای هتي است؟
ج) تلفي ّوزاُ ٍ تأثیزّبی هثجت ٍ هٌفی آى د) خغز ّبی تلفي ّوزاُ
ة) تلفي ّوزاُ
الف) تکٌَلَصی
 -2هزجغ ضویز اضبرُ ی «آى» در پبراگزاف دٍم چیست؟
د) سالهت جسوی
ج) ثْتز ضذى سًذگی هزدم
ة) تکٌَلَصی تلفي ّوزاُ
الف) توبس
 .............................................. ٍ ........................................... ٍ ..................................... -3اس ػیت ّبی تلفي ّوزاُ است.
 -4ثب تَجِّ ثِ هتي ،درست یب ًبدرست ثَدى جولِ ّبی سیز را هطخص کٌیذ.
ًبدرست 
الف) تلفي ّوزاُ در سًذگی اًسبى ّب ًمص ًذارد .درست 
ًبدرست 
ة) تلفي ّوزا ّویطِ هفیذ است .درست 
تخش سًم :دستًر ي ياشگان
*** گشیٌْی هٌبست ٍ درست را اًتخبة کٌیذ.
 )1لزار ثَد اهزٍس ًبهِ را . ..........................
د) هیٌَضن
ج) ثٌَیسن
الف) هیخَاًن ة) ثسبسم
 )2آًْب  ...........خیبثبى پیزٍسی سًذگی هی کٌٌذ.
د) اس
ج) در
ة) ثزای
الف) ثب
 )3ایي داًطگبُ  .......................اس داًطگبُ ضْزم است.
د) جذیذتز
ج) سزدتز
ة) خَة
الف) ثْتزیي
 )4اٍ یک کتبة  .....................ایزاى هی خَاًذ.
د) درثبرُ
ج) ثؼذ اس
ة) ػالٍُ ثز
الف) اس رٍی
 )5تبثستبى سبل آیٌذُ خبًَادّی هي هیخَاٌّذ ثِ دیذى هي . ........................
د) هیوبًٌذ
ج) ثزًٍذ
ة) ثیبیٌذ
الف) هیآیٌذ
 )6آیب تَ  .................ثِ دیذى دٍستت هیزٍی؟
د) پس فزدا
ج) دیطت
ة) پزیزٍس
الف) دیزٍس
 )7هسلوبًبى خذاًٍذ یگبًِ را هیپزستٌذ .
ج) دػب هیکٌٌذ د) اجبثت هیکٌٌذ
ة) ػجبدت هیکٌٌذ
الف) هذح هیکٌٌذ
 )8هزدم در کطَرّبی پیطزفتِ ّز رٍس کبر هیکٌٌذ تب ثِ اّذافطبى . ......................
د) هیزسیذًذ
ج) ثزسبًٌذ
ة) هیزسٌذ
الف) ثزسٌذ
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 )9هَفّمیّت افزاد ثِ ػَاهل سیبدی ارتجبط دارد.
د) ّوزاُ دارد
ج) ثستگی دارد
الف) کبر دارد ة) صذالت دارد
 ................... )10ثبسیگز هؼزٍف تَاًست ػٌَاى ثْتزیي ثبسیگز را ثِ دست آٍرد.
د) ارسضوٌذ چْبرم
ج) چْبرم
ة) چْبر
الف) چْبرهیي
 .................. )11خیبثبى ّبی پز تزافیک ٍ ضلَغی در ایي ضْز ّست!
د) سیزا
ج) چزا
ة) ػجت
الف) ثسیبر
 )12هْبجزت  ..........................اس هٌبعك سزد ثِ هٌبعك گزم است.
د) پزًذّبى
ج) پزًذگبى
ة)پزًذّب
الف) پزًذّگبى
 )13هي یک فیلن خیلی خَة در سیٌوب دیذم .ایي فیلن خیلی  ........................است.
د) دیذاری
ج)دیذًی
ة) ثجیي
الف) دیذى
*** جولْْبی سیز را کبهل کٌیذ.
 )1ضبیذ فزدا هْوبى . .................................
 )2هیخَاّن کِ در کالس سثبى فبرسی . ...............................
 )3هب سبل آیٌذُ ثِ کطَرهبى . ..................................
 )4سالهتی  ........................اس ثیوبری است.
***اػذاد را ثِ صَرتْبی خَاستِ ضذُ در پزاًتش تغییز دّیذ ٍ در جولِ استفبدُ کٌیذ.
 )1صذای پزًذّی خَضصذا ،هي را هتؼجت کزد :2 ( .تزتیجی پسیي)
 )2داًطجَی ثبَّش در داًطگبُ همبم اٍل را ثِ دست آٍرد :5 ( .تزتیجی پیطیي)
*** جبّبی خبلی را ثب کلوْْبی ّوخبًَادّی سیز پز کٌیذ.
الف) آضپش -آضپشی -آضپشی کزدى
 ............................... -1رستَراى هطَْر ضْز غذاّبی خَضوشُ هیپشد.
 .......................... -2یک هْبرت است .ثزای ّویي ّز کسی ًویتَاًذ آى را اًجبم دّذ.
 -3پذرم ٍ ثزادرش ّویطِ رٍسّبی جوؼِ ثب ّن . ........................................
ة) تفبٍت -هتفبٍت -تفبٍت داضتي
 -1آة ٍ َّای هٌبعك ضوبل ٍ جٌَة ایزاى خیلی ثب ّن  ............................است.
 -2اًسبى ّب اس ًظز اخالق ،کبرّب ٍ فکزّبیطبى ثب ّن . ..........................................
 -3ایي دٍ اًطب کبهالً هثل ّن ّستٌذ ،هي اصالً  ............................آًْب را ًوی فْون.
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*** اًَاع «ای» را در هتي سیز هطخص کٌیذ.
هذّتی است کِ ثب یک خبًَادّی ایزاًی سًذگی هیکٌن .رٍسّبی اٍل سًذگی در ایزاى ثزاین خیلی سخت ثَدٍ ،لی ثؼذ اس
هذّت کوی ثِ سًذگی در ایي کطَر ػبدت کزدم .ایزاًیْب آداة ٍ رسَم هلی ٍ هذّجی سیبدی دارًذ .هي ّز رٍس در ایي
کطَر چیشّبی سیبدی یبد هیگزفتن.
تخش چهارم :وگارش
*** ثزای تصَیز سیز یک داستبى کَتبُ ثٌَیسیذ.

(مًفّق تاشیذ)
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