مرکس تیه المللی آمًزش زتان فارسی تٍ غیر فارسی زتاوان
امتحان کتاب 5
وام ي وام خاوًادگی :

وام استاد :فرشتٍ محمّذزادٌ

مذّت پاسخ گًیی 90 :دقیقٍ

تخش ايل :درک شىیذاری
 -1هتي سا اص سیذی تطٌَیذ ٍ تِ سؤالْا پاسخ دّیذ)2 ( .
 )1اسن پادضاُ چیست؟
 )2غالم سا کجا پیذا کشدًذ؟
ٍ )3صیش ستوگش اص پادضاُ چِ خَاست؟
 )4هؼادل پافطاسی چیست؟
 )5دلیل هٌطقی غالم چِ تَد؟
ٍ )6صیش تِ کذام سخي حکیواًِ استٌاد کشد؟
تخش ديم :خًاوذن ي درک مطلة
 هتي صیش سا تخَاًیذ ٍ تِ پشسطْا پاسخ دّیذ)2/5 ( .جوؼیت کشّی صهیي دائواً دس حال افضایص استّ .ش سال تؼذاد صیادی کاسخاًِ تِ آى چِ فؼالً ٍجَد داسد ،اضافِ هیطَد.
اتَهثیلْا ،قطاسّا ،کطتیْاَّ ،اپیواّا ٍ صذّا ٍسیلْی دیگشّ ،شیک تا سشػت ػجیثی صیاد هیطًَذ ٍ ّشکذام هحتاج هقادیش
صیادی اًشطی ّستٌذ.
طثق تخویي داًطوٌذاى ،جوؼیت کشّی ها تا سال  2030تِ  8هیلیاسد ًفش افضایص هییاتذ ٍ تایذ هٌاتغ اًشطی ها ،تکٌَلَطی،
کطاٍسصی ٍ ًیض صٌؼت ها جَاتگَی چٌیي سضذ جوؼیتی تاضٌذ ٍ تشای ایي هٌظَس ها ًاگضیش اص تأهیي اًشطی ّستین؛ چشا کِ اًساى
اًشطی سا تشای ّش ًَع فؼالیت قاتل تصَس صشف هیکٌذ.
تطش دس حال حاضش قسوت اػظن ًیاصّای تیپایاى خَد سا اص رخایش ًفت ٍ دیگش سَختْای فسیلی تأهیي هیٌوایذ ٍ اص اًشطی
ضیویایی ًْفتِ دس ایي تشکیثات استفادُ هیکٌذ؛ اها ػلیشغن ٍجَد هٌاتغ غٌی ًفتی ،تذٍى ضک ًثایذ اهیذٍاس تَد کِ صغالسٌگ،
ًفت ٍ گاص اهشٍصی تتَاًٌذ جَاتگَی ًیاصّای ًاهحذٍد فشدا تاضٌذ؛ صیشا ایي هٌاتغ دیش یا صٍد ٍ یکی پس اص دیگشی تِ اتوام خَاٌّذ
سسیذ .دس حالی کِ هیضاى ٍاتستگی هشدم تِ ًفت سال تِ سال افضایص هییاتذً ،فت ٍ دیگش سَختْای فسیلی سفتْشفتِ سٍ تِ
کاّص هیشًٍذ .قیوت آًْا سٍ تِ افضایص است ٍ خطش کوثَد آًْا جْاى سا تْذیذ هیکٌذ.
اها ًتشسیذ .حتواً هتؼجة خَاّیذ ضذ اگش تطٌَیذ کِ خَسضیذ سٍصاًِ دُ ّضاس تشاتش اًشطی هَسد ًیاص تطش تِ صهیي هیتاتاًذ ٍ اًشطیای
کِ ّش ثاًیِ اص خَسضیذ هٌتطش هیطَد ،تیطتش اص یک هیلیَى تشاتش اًشطیای است کِ دس توام هَجَدی صغالسٌگ ٍ ًفت یافت
هیطَد .تطش دس ساتطِ تا اًشطی اتتذایی ّیچگًَِ کوثَدی ًذاسد .هطکلی کِ تطش ّوَاسُ تا آى سٍتْشٍ تَدُ ،تثذیل ایي اًشطی تِ
دیگش صَستْای قاتل استفادّی آى است .اختشاع چشخْای آتی ،آسیاتْای تادی ٍ سلَلْای خَسضیذیّ ،وِ تالضی تَدُ است
تشای احاطْی ّش چِ تیطتش تش اًَاع اًشطیْای طثیؼی ٍ ًیض تثذیل آًْا تِ صَستْای هکاًیکی ،گشهایی ٍ  . ...تا ایي ٍجَد تایذ دس
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پی هٌاتغ دیگشی تَد کِ ّن تِ آساًی دس دستشس تاضٌذ ٍ ّن قاتلیت تجذیذپزیشی داضتِ تاضٌذ.
 )1کذام گضیٌِ تْتشیي ػٌَاى تشای هتي است؟
د) اًشطیْای فسیلی
ج) هٌاتغ غٌی ًفتی
ب) تحشاى اًشطی
الف) افضایص جوؼیّت
 )2دس پاساگشاف دٍم ،داًطوٌذاى دستاسّی چِ چیضی تخویي صدّاًذ؟
د)  8هیلیاسد ًفش
ج) سال 2030
الف) جوؼیّت کشّی صهیي ب) افضایص جوؼیت کشّی صهیي
 )3هشجغ «یکی پس اص دیگشی» دس پاساگشاف سَم چیست؟
 )4چِ فؼل دیگشی تِ جای فؼل « تِ اتوام خَاّذ سسیذ» هیتَاى استفادُ کشد؟
 )5تا تَجِّ تِ هتي کذام اًشطی است کِ توام ًویطَد ٍ تسیاس تاصشفِ است؟
تخش سًم :دستًر ي ياشگان
***گضیٌْْای هٌاسة سا اًتخاب کٌیذ)4 ( .
 -1اگش دسس هیخَاًذی ،هیتَاًستی هَفق . ..................................
د) تطَی
ج) ًطذی
ب) هیطذی
الف) هیطَی
 -2اهتحاًات تِ صٍدی ضشٍع . ...........................
د) تطَد
ج) هیطَد
ب)ضذُ است
الف)ضذُ تَد
 -3اًساى اهشٍص تا هسائل تسیاس  ................................سٍتْشٍ است.
د) تپیچیذگی
ج) پیچیذ
ب) پیچیذُ
الف) تپیچیذًی
ّ -4ش سال ػذّی صیادی تِ ضْشّا هْاجشت هیکٌٌذ ............................. ،دٍلت تالش صیادی تشای آتاداًی سٍستاّا هیکٌذ.
د) هگش ًِ ایي کِ
ج) اگش چِ
ب) اگش ًِ ایي کِ
الف) اگش
 -5ها اص ایي هَضَع چیضی ًویذاًستین ،الثتِ  ...........................هیذاًستین ،کاسی ًویتَاًستین تکٌین.
د) ّواى ظَس کِ
ج) اگش ّن
ب) تا ٍجَد
الف) ٍگشًِ
 ............................ -6اص هٌاتغ طثیؼی دس کطَس ،هْوتشیي ػاهل پیطشفت آى کطَس است.
د) تْشیثشداسی
ج) تْشّثشداسی
ب) تْشّکطی
الف)تْشّثشداس
 -7ادیاى ٍ هزاّة ّ ...........................ویطِ اًساى سا تِ ػالن تاال  ........................هیذاًٌذ.
د) آسواى ّا -یَستِ
ج) آسواى -غیشپیَستِ
الف) آسواى -پیَستِ ب) آسواًی -پیَستِ
 ) -8هوکي است تْتشیي اتفاقْا تشاین دس سال آیٌذُ . ..........................
د)افتادُ است
ج)هیافتذ
ب)تیافتذ
الف)خَاّذ افتاد
*** ضکل دسست افؼال داخل پشاًتض سا تٌَیسیذ)2/5 ( .
الف) آیا تا تِ حال تِ اصفْاى  .....................؟ اگش پاسخ ضوا هٌفی است ،تَصیِ هیکٌن حتوا ( ..................سفتي)
ب) چشا ٌَّص کاسّایت سا  !................................داسد ضة هیطَد( .اًجام دادى)
د) جلَتش سفتن تا ّوِ چیض سا ( ...............................دیذى)
ُ) اگش تِ هَقغ دس فشٍدگاُ  ،...................................اص پشٍاص جا ًویواًیذ( .حاضش ضذى)
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*** جولْْای صیش سا کاهل کٌیذ)2/5 ( .
الف) تِ هحض ایي کِ.........................................................................................................................................................................................
ب) تا ٍجَد ایي کِ..............................................................................................................................................................................................
ج) دس صَستی کِ..................................................................................................................................................................................................
د) ،..................................................................................................ػالٍُ تش ایي.................................................................................................
ُ) ،...................................................................................................تِ ایي ػلّت کِ.........................................................................................
*** اص هصذسّای صیش فؼلْای خَاستِ ضذُ سا تساصیذ)2 ( .
الف) تأییذ کشدى (دٍم ضخص جوغ ،حال التضاهی هجَْل)
ب) تأثیش داضتي (اٍل ضخص هفشد ،گزضتِ ًقلی)
ج) دسگزضتي (سَم ضخص هفشد ،آیٌذُ هجَْل)
د) تشتیت کشدى (سَم ضخص جوغ ،گزضتِ تؼیذ هجَْل )
*** پاساگشاف صیش سا تِ صَست هجَْل تاصًَیسی کٌیذ)4 ( .
تِ ٌّگام چکیذٌّگاسی ،اتتذا تایذ ًَضتِ سا تِ دقّت تخَاًین ٍ تْذسستی تفْوین .چٌاًچِ هطالة دقیق ػشفاًی ،فلسفی یا ػلوی سا
تخَاّین تلخیص کٌین ،تایذ دٍ یا چٌذ تاس هطلة سا تخَاًین تا ّذف اصلی ًَیسٌذُ سا دسک کٌین .دس ضوي هطالؼِ ،صیش ًکات هْن
ٍ خطَط اصلی ًَضتِ خط هیکطین ٍ یا اص آى یادداضتثشداسی هیکٌین.

تخش چهارم :وگارش
 -9هتي سا دس یک پاساگشاف تا قلن خَد خالصِ کٌیذ .یک پاساگشاف ًتیجِ ّن تٌَیسیذ)3 ( .
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«موفّق و پیروز باشید»
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