به نام خداوند جان و خرد
امتحان پایان دوره مهارت خواندن یک

مدرس :شریعت پناه

تاریخ96/3/16 :

مدت زمان  60 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:

واژگان و درک مطلب:
الف) با توجه به مفهومِ جمله ،واژة مناسب را انتخاب کن 5( .نمره)
 -1صاحبخانه ما یک مرد میانسال است( .جوان ،مابین جوانی و پیری ،خردسال)
 -2دیروز شیر آشپزخانه خراب بود و دایم از آن آب میچکید( .کهنه بودن ،ریختن ،باز نشدن)
 -3تعمیرکار لوله پوسیده را تعویض کرد( .خراب نشده ،کهنه و خراب ،درست)
 -4ایرانی ها در وعده های غذایی دسر نمی خورند اما همراه با غذا مخلفات یا نوشیدنی های خاص آن غذا را می
خورند( .نوبت،غذاهای فرعی -دفعه ،غذای اصلی -قرار مالقات ،غذاهایی که اصلی نیستند).
ب) برای عبارتها و جملههای زیر ،یک واژة معادل بنویس 5 ( .نمره)
 -1غذایی که قبل از غذای اصلی می خورند........................................ :
 -2خانه های چوبی داخل جنگل که سقف آنها از برگ درختان است........................................:
 -3جدول مبین ارزش مواد غذایی هر غذا را می گویند ........................................:
 -4طعم هر غذا........................................ :
 -5غذاهایی که نمک ندارند........................................ :
ت) در هر جمله ،فعل مناسب را انتخاب کن 5 ( .نمره)
 -1ایرانی ها برنج را به شکل خاصی ( .............پختند ،می پزند ،بپزند).
 -2هیتلر در طول زندگی اش به چندین زن عالقه مند ( .............کرد ،شد ،خواهد شد).
 -3مردم ایتالیا سس و انواع اسپاگتی را زیاد ( .........................مصرف می کنند ،مصرف بکردند).
 -4حیوانات را  ..................و به آنها آسیب نرسانید(بکشید ،نکشید).
خواندن و درک مطلب:
ث) متن زیر را بخوان و به پرسشهای آن پاسخ بده 10( .نمره)
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از زمان های قدیم انسان دوست داشت از وسایل زیبا استفاده بکند .او از سنگ های زیبا و رنگارنگ برای خودش ظرف و
وسایل تزیینی درست می کرد ،در جاهای زیبا زندگی می کرد .از گذشته های دور مردم هر منطقه از وسایل اطراف خودشان
برای درست کردن وسایل زیبا استفاده می کردند .در مناطق جنگلی ،گرم و کویری و حتی قطبی هم مردم وسایل زیبا را
دوست داشتند .معموال در مناطق جنگلی ،چوب وسیله خوبی برای ساختن وسایل چوبی و در مناطق کوهستانی ،سنگ
وسیله مناسبی برای ساختن وسایل تزیینی مردم بود .وسایلی که با دست درست می شوند ،رنگ و شکل زیبایی دارند .در
زمان قدیم رنگ بیشتر صنایع دستی طبیعی بود .آنها فقط به خاطر زیبایی و رنگ مهم نیستند؛ بلکه به اقتصاد کشور کمک
زیادی می کنند .با صنایع دستی می توانیم فرهنگ مردم آن کشور را بشناسیم.
پیشرفت هنر از زمان قدیم تا حاال هنرهای مختلفی را به وجود آورده است .نقاشی ،قالی بافی ،شیشه گری و  ....موسیقی و
تئاتر از هنرهای نمایشی قدیمی هستند که اکنون نیز وجود دارند .اما سینما و عکاسی جدید هستند.
 -1برای متن باال ،چه عنوانی پیشنهاد میکنی؟
نقاشی یک هنر است

طرز تهیه وسایل

اهمیت هنرها در زندگی

 -2ضمیر آنها در سطر ششم که زیر آن خط کشیده شده به کدام کلمه برمی گردد؟
الف) رنگ

ب) تکنولوژی

پ) صنایع دستی

ت) شکل

 -3با توجه به متن جمله درست و نادرست را مشخص کنید.
الف) در گذشته انسان از وسایل طبیعی اطراف خودش وسایل تزیینی درست می کرد...................... .
ب) وسایل تزیینی معموال فقط یک رنگ دارند................... .
پ) صنایع دستی فقط به خاطر شکل و رنگ مهم هستند................. .
ت) موسیقی هنر جدید است اما سینما هنری قدیمی است............................ .
 -4با توجه به متن به پرسش ها جواب دهید.
الف) اهمیت صنایع دستی و هنرهای مختلف در چیست؟
........................................................................................................................................................................................
ب) دو هنر قدیمی و دو هنر جدید کدام هستند؟
......................................................................................................................................................................................
-5جاهای خالی را با واژه مناسب پر کنید( .سنگ ،رنگارنگ ،بیابانی)
الف) او از سنگ های زیبا و  ..............برای خودش وسایل تزیینی درست می کرد.
ب) در مناطق جنگلی ،گرم و  .................مردم وسایل تزیینی را دوست داشتند.
پ) در مناطق کوهستانی  ..............وسیله خوبی برای درست کردن وسایل است.
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 -6معنی هر یک از واژه های زیر را بنویسید.
صنایع دستی ............................................... :

عکاسی...................................... :

نوشتن و درک و مطلب:
با توجه به پایان متن قبل ،پاسخ یکی از این سواالت را بنویسید 5( .نمره)
 -1امروزه سینما در دنیا مهم ترین و پرطرفدارترین هنر است ،نظر شما چیست؟
 -2در کشور شما چه هنرهایی وجود دارد؟ و شما به چه هنری عالقه دارید؟
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 نظر خود را درباره کالس خواندن بنویسید.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

تندرست و پیروز باشید.
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