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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی

 1گوش کردن بخش 

 

 . کدام گزینه دربارة قرار مالقات استاد و دانشجو صحیح است؟1
 

 الف( دانشجو برای این قرار با استاد هماهنگ نکرده بود.            ب( استاد ایمیل دانشجو را دریافت نکرده بود.        

 ج(  استاد قرار خود را با دانشجو فراموش کرده بود.                  د( دانشجو ساعت قرار را اشتباه یادداشت کرده بود.        

 

 استاد رفته است؟ . دانشجو چرا پیش 2
 

 اش                            ب( برای گفتگو دربارة یک مقاله پژوهشیالف( برای صحبت کردن دربارة پایان نامه        

 اش.                  د( برای پرسیدن چند سؤال علمیج(  برای ارائة توضیحاتی دربارة کنفرانس کالسی        

 

 زمانی برای نخستین بار به طور رسمی بکار رفت؟  . موسیقی درمانی در چه3
 

 الف( در یونان باستان                      ب( در جنگ جهانی دوم        

 ج(  در دهه پنجاه                           د( در مصر باستان         

 

 . هدف اصلی در موسیقی درمانی چیست؟4
 

 قی و حس بیمار                     ب( بخشیدن احساس شادی به بیمار الف( برقراری ارتباط بین موسی       

 ج(  کاهش درد در بیماران مبتال به اختالالت ذهنی                  د( بهبود قوای کالمی بیماران        

 

 . نظر استاد دربارة موسیقی درمانی چیست؟5
 

 ای دارد. ب( دورة درمان  طوالنی             الف( کارآیی چندانی ندارد                           

 شود                  د( نوعی درمان مکمل است. ج(  به تنهایی باعث درمان افراد می       

 

 . نظر استاد دربارة این پژوهش چیست؟ 6
 

 الف( در مراحل پایانی است.                    ب( نیاز به پژوهش بیشتر دارد.       

 ج( باید موضوع آن تغییر کند.                  د( باید با سرعت بیشتری انجام شود.       
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 2گوش کردن بخش                                                                            

 

 کند؟ای تحصیل می. دانشجو، در چه رشته7

 الف( علوم اجتماعی            ب(علوم سیاسی          ج( علوم دامی           د( علوم تجربی        

 

 است؟.دانشجو ورودی چه سالی 8

 1394نیم سال دوم  د(             1395نیم سال دوم  ج(                1394نیم سال اول  ب(             1395الف( نیم سال اول        

 

 علت مراجعۀ دانشجو به کارشناس آموزش چه بود؟-9

 التحصیلیی آموزشی           د(درخواست مدرک فارغالف( انتخاب واحد          ب(درخواست مرخصی          ج(درخواست جلسة شورا       

 

 چرا دانشجو باید به حسابداری مراجعه کند؟-10

 برای پرسیدن مبلغ شهریة ثابت       الف( برای ثبت درخواست مرخصی      ب(      

 برای گرفتن موافقت با درخواست مرخصی برای پرداخت شهریة ثابت               د( ج(       

 

 به گفتۀ کارشناس آموزش دانشجو برای گرفتن مرخصی باید چه مبلغی پرداخت کند؟-11

 درصد شهریة ثابت  50درصد شهریة ثابت        د( 40درصد شهریة ثابت        ج( 30الف( کل شهریة ثابت         ب(         
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 3گوش کردن بخش 

 . موضوع این سخنرانی چیست؟ 12

 های مختلف تربیت کودکان بررسی سبک( بررسی مشکالت رفتاری والدین                   ب (الف       

 ها از نظر سطح اجتماعیبندی خانوادهدسته( راهکارهای اصالح  رفتار کودکان             د  ةارائ( ج        

 

 ؟ نشده است تربیتی مستبدانه به کدام مورد اشاره ة شیو ة. دربار13

 

 هایشان غیرعاطفی است پیام (انعطاف ناپذیرند                   ب (الف 

 با اعتماد به نفس هستند (کمال گرا هستند                       د (ج

 

 

 گیر صحیح است؟. کدام گزینه در مورد شیوة تربیتی آسان14

 خانواده بسیار حساس هستند. (اند.                    بها منظممعموالً خانواده (الف       

 فرزندان در این شیوه پرخاشگرند. (اند.               دفرزندان بدون اعتماد به نفس (ج       

 

 ای دارند؟ .  فرزندان در شیوة مقتدرانه چه ویژگی15

 اندسخنوران خوبی (اند            دمنطقی( اند      جفعال( کفایتند            ببی (الف        

 

 کند؟.  سخنران کدام شیوة تربیتی را توصیه می16

 گیر         ب( مستبدانه        ج( مقتدرانه               د( آمرانهالف( آسان       

 

 اساسی صورت گرفته است؟ بندی مطالب در این سخنرانی بر چه . دسته17
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 تأثیرگذاری مطالب  (نوع مطالب              د (اهمیت مطالب         ج ( بندی مطالب            بزمان (الف        

 4گوش کردن بخش 

 

  ؟کند اشاره نمیسخنران به کدام مورد از عوامل نایاب شدن آب . 18

 های زیست محیطی الف( تغییر اقلیم      ب(افزایش نیاز به تولید غذا و انرژی       ج(افزایش جمعیت         د(آلودگی      

 

 شود ؟ز این سخنرانی کدام گزینه دربارة خاورمیانه برداشت می. ا19

 تواند درآینده باعث تنش در خاورمیانه شود                                                              ب(بحران آب می    ترین عامل بحران در خاورمیانه است           الف(مسائل زیست محیطی اصلی      

 برده است                                       د( خاورمیانه در گذشته منطقه امنی بوده است ج( خاورمیانه همواره از کمبود آب رنج       

  

 دهد؟چند درصد از منابع آبی کرة زمین را آب شیرین تشکیل می. 20

 درصد 5درصد                    د( 1/ 5درصد                      ج( 1درصد          ب(  3/ 5الف(       

 

 به نظر استاد، دلیل اصلی دسترسی اندک به منابع آب شیرین چیست؟. 21

 الف( مصرف بیش از حد آب شیرین برای کشاورزی                  ب( کمبود منابع آب شیرین در مناطقی مثل خاورمیانه        

 برداری از منابع آبیریزی بهرههای یخی          د( ناتوانی در مدیریت و برنامهها و کالهکج(وجود منابع آب شیرین در یخچال      

 

 

 این سخنرانی چیست؟موضوع اصلی  . 22

 یابی به منابع آبج(راه های مختلف مقابله با بحران آب         د(راهکارهای دست         ب(وضعیت آب در خاورمیانه          الف( جنگ آب     
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی

 1خواندن 

ها و به سفال  ای با نام قیطریه به طور کامالً تصادفیشناسان در شمال شهر تهران و منطقهگران و باستانکاوش  یدی خورش  1340اواخر دهه    در      

  ن یابر    یباورعموم  دیآن زمان شا  تا  .خوانده شد  هی طریق  ،که به نام همان محل  ی. تمدنکردرا آشکار میساله    3200  یراز تمدن   برخوردند که  ییابزارها

درخشان از    یادوره  که تهراننشان داد    ،الدیاز م  شی پ  یهااز هزاره  یگریو کشف آثار د  ،کشف  نی، اما اتهران پیشینة باستانی چندانی نداردبود که  

کهن و خالق اقوام  در  نیا  با  .اشته است را پشت سر گذ  یفرهنگ  یها ت یاستقرار  ابتداییسده  حال  اسالم  های  گمنام  ی کیتهران    ی،دوران  و   نیتراز 

 گر ید یکینام  و نویسندگان،  ، کاتبانآمدیم انینام بزرگان تهران به م یوقت  یحتها در جنوب رشته کوه البرز بوده است. ها و روستاترین مکانناشناخته

(  یقمر یهجر 2۶1 ی )متوف "یطهران یمحمد بن حماد راز"تا به ذهن شنونده آشنا باشد. مانند   کردنداضافه می آنرا به اطراف  ی از روستاها و شهرها

 ( یقمر یهجر 224 ی)متوف "یطهران یمحمد بن احمد بن حماد دوالب" ای

که  توان نام برد  می  یر  یباستاناز شهر  . از آن جمله  ویران کردندرا    رانیا  یشهرهااز    یاریو رونق گرفت که مغوالن بس  پیشرفت کرد  زمانی  تهران      

  آواره   زین  آن  یاهال  یرهمزمان با نابودی    .دست دادخود را از    ینر یشکوه د  شهیهم  یبه تصرف سپاه مغول درآمد و برا  یسده هفتم هجر  لیدر اوا

  ردیرا بگ یر یکرد که جا  دایرا پ یخیفرصت تار ن یبود. پس از حمله مغول، تهران ا   یروستاها به ر نیترکیبه تهران آمدند که از نزد یشدند و گروه

 .دیهکتار رس 10۶و مساحتش به   یافت روزافزون  یگسترشدر آن زمان، تهران شهر شدن گام بردارد.   یو رفته رفته به سو 

 نینخست.  شهر و روستا  انیبود م  یزیآمد. چیبه شمار نم  زیروستا نبود اما شهر ن  گری تهران د  ،یدر سده دهم هجر  انیصفو سلسة  رآمدن  کا  یرو  با      

بزرگ با    روستای   نیهنگام گذر از تهران ا  یقمر  یهجر  944  سال  دردومین پادشاه سلسلة صفویه  (  یقمر  یهجر  930-9۸4بار، شاه تهماسب اول )

. امروزه آن دیوار قرآن و چهار دروازه داشت   یهابرج به عدد سوره  114  دیوار  نیا  .دیبه دورش کش  دیوار بزرگیو    دیباغ و بوستان فراوانش را پسند

  اند برخی گفته   .نند خوایم  یهکتار را محدوده حصار شاه تهماسب  440تهران به وسعت    ی خیمنطقه از بافت تار  نیهنوز هم ادیگر ویران شده است اما  

  د، یاش را دسوزان و آزاردهنده  یتابستان که در تهران ماند و گرما  کیاما    اورد،یبود به تهران ب  نیرا که در قزو  تخت یخواست پایکه شاه تهماسب م

 یتخت شدن تهران زود بود. پس از شاه تهماسب سایر پادشاهان صفوی نیز توجه خاصی به تهران داشتند. با این حال هنوز برای پا شد. مانیپش

تا به    افت یها فرصت  یتهران که در آن شلوغ  یبار بود، مگر برا  بت یمص  رانیتمام ا  یو هرج و مرج پس از آن برا  ه یسلسله صفو   زیغم انگ  انیپا      

در شورش افغانان تهران از معدود    البته   .کرد  دایپ  شکوفایی  اجازة  ی ر  یپس از حمله مغول که با خراب  یدرست مانند روزها  گام بردارد.   یتختیپا   یسو 

 طلبان قدرت  حملة  که محل  یشمال  یبه شهرها  یکیمقاومت و نزد  نی. در واقع همدید  ب یآسنیز    به شدتمقاومت کرد و    یبود که به سخت  ییشهرها

 . کرد برابر چند یدژ نظام کی به عنوان، اعتبار شهر را بود
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راه به    را فتح کنند اماتهران    تالش کردند که  یچند بارقاجارها  .  دانست   رانیبه مرکز و جنوب ا  سلسة قاجاریه  دروازه ورودتوان  می  را  تهرانشهر        

 ی قمر  یهجر  1200  یالثان  یجماد  11  کشنبهیروز  .  گشوده شدبسیار  مقاومت  رغم  علیشهر    یقمر  یهجر  1200و سرانجام در سال  نبردند    ییجا

ت ایران شد. در آن تخیپابرای نخستین بار    زیو تهران نشت  را بر سر گذا  رانیتاج سلطنت ادر این شهر  نوروز آغا محمد خان قاجار    دیهمزمان با ع

 زمان تهران پانزده هزار نفر جمعیت داشت. 

 ( بر اساس بند اول کدام گزینه صحیح است ؟1

 آوردند.         الف(در گذشته کاتبان نام تهران را در کنار نام بزرگان می       

 ب( بر اساس اسناد موجود تهران قدمت تاریخی چندانی ندارد.       

 ج( تهران در دوران  اولیه اسالمی شهرت زیادی نداشت.         

 د( قیطریه نام یک بنای تاریخی تازه کشف شده است.          

      

 گردد؟( ضمیر آن در بند اول به کدام گزینه برمی 2

 الف( نام بزرگان تهران      ب( نام دیگر روستاها و شهرها        ج( نام تهران       د( نام نویسندگان      

 

 شود؟( کدام گزینه از بند دوم برداشت می3

 الف( حملة مغول فرصتی برای پیشرفت تهران ایجاد کرد.         

 تر از ری بود. ب( پیش از حملة مغوالن تهران بزرگ      

 ج( تهران در زمان حملة مغول شهری آباد بود.       

 د( شهر ری پس از حملة مغول پیشرفت روزافزونی را تجربه کرد.       

 

 در بند دوم از نظر معنایی به کدام کلمه نزدیک است؟ « آواره»( واژه 4

 نیستسامان       د( سربهتل عام      ج( بیالف( سراسیمه      ب( ق      

 

 ( براساس بند سوم کدام گزینه صحیح است؟5

 الف( شاه طهماسب پایتخت خود را از قزوین به تهران منتقل کرد.     

 های بسیار خنکی داشته است. ب( تهران در گذشته تابستان     

 ج( دیوار که در دوران صفویان به دور تهران کشیده شد، ویران شده است.      

 ترین شهرهای ایران بوده است. د( در زمان صفویان تهران از جمله بزرگ     
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 شود؟( کدام گزینه از جملۀ زیر برداشت می6

تا به    افت یها فرصت  یتهران که در آن شلوغ  یبار بود، مگر برا  بت یمص  رانیتمام ا  یو هرج و مرج پس از آن برا  هی سلسله صفو  زیغم انگ  انیپا»     

 . «گام بردارد یتختی پا یسو 

 

 انگیز بود. الف( پس از صفویان تهران دچار هرج و مرج شد                   ب( پایان سلسلة صفویه برای تهران غم           

 سلسلة صفویه باعث رشد و پیشرفت تهران شد ج( پس از صفویه امکان پایتخت شدن برای تهران فراهم شد      د(           

 

 تر است؟در بند آخر از نظر معنایی به کدام گزینه نزدیک  ( عبارت »راه به جایی نبردند«7

 کام ماندند                         ب( بسیار تالش کردند الف( نا

 ج( راه درازی طی کردند                              د( به بیراه رفتند 

 

 ( کدام گزینه دربارة تهران صحیح است؟ 8

 الف( برای اولین بار در زمان سلسلة قاجاریه پایتخت ایران شد.  

 های شورشی نشد. ب( پس از صفویه به راحتی تسلیم افغان

 ج( پیش از صفویان به عنوان یک دژ نظامی اعتبار بسیاری یافت. 

 د( فتح تهران توسط قاجارها به آسانی صورت گرفت. 

 

 

 

 

 2خواندن 

 
-ترین عوامل خارجی تغییر تعداد و ساخت جمعیت به شمار میاز جمله عوامل مؤثر بر تغییرات و تحوالت جمعیتی، مهاجرت است که از مهم        

های مستقر در یک مکان جغرافیایی خاص بعد از کسب آگاهی و شناخت نسبی  ای کهن در تاریخ زندگی بشر دارد. انسانآید. پدیدة مهاجرت سابقه

های بشر در طول تاریخ،  به خواسته  یابیدستهای  اند  که در جهت رفع آنها برآیند. یکی از بهترین شیوهبه نیازهای خود همواره بر آن بوده  نسبت 

 های دیگر بوده است.  مهاجرت افراد از محل سکونت خود به مکان

ها عواملی که مردم را مجبور در این مدل  اند.  زننده بررسی کردهکننده و پسشناسان بسیاری موضوع مهاجرت را در قالب عوامل ترغیب جامعه    

شود. در حقیقت این عوامل دو روی یک  کند، بررسی میهایشان را ترک کنند و عوامل کششی که آنها را به سوی مناطق جدید جذب میکند خانهمی

های بیشتری هم برخوردار  نفی را در کشور پذیرنده برطرف کنند، بلکه باید از امتیازتنها باید عوامل مبرای مهاجرت، مهاجران نه     سکه هستند.
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این عوامل       تواند مهاجرت را آسان یا از آن جلوگیری کند.تری نیز وجود دارد که میباشند تا مهاجرت به سودشان باشد. همچنین عوامل مهم

 المللی دارد. های بینبر مهاجرت مربوط به یک کشور خاص نیست، اما همچنان تاثیر عمیقی

 

ترغیب      جنبهعوامل  عوامل  شکل کننده  این  است.  مهاجر  فرستنده  کشور  در  زندگی  منفی  هیچ  های  عوامل  این  اوقات  گاهی  دارد.  مختلفی  های 

المللی  کند. در واقع به گفتة سازمان بینمی  گذارد. عوامل اقتصادی انگیزة اصلی مهاجرت را فراهمای به جز ترک کشور را برای افراد باقی نمیچاره

های  میلیون کارگر مهاجر خانة خود را به امید یافتن شغل و فرصت   100المللی در حال حاضر یا حدود  کار، حدود نیمی از جمعیت کل مهاجران بین

 اند. شغلی بهتر ترک کرده 

در     گرفتن  قرار  آزار  مورد  یا  دلیل جنگ  به  مهاجران  از  دیگر    برخی  پناهجویان  یا  پناهنده  عنوان  به  و  هستند  کشور  ترک  به  مجبور  کشور خانه، 

وضعیت این پناهجویان بررسی شده و قوانینی برای کشورهای    1951شوند. در عهدنامة میان چند کشور در ژنو در سال  کشورها در نظر گرفته می 

رود در  این است که کشورها حق ندارند پناهجویان را به کشور مبدأ یا کشوری که احتمال می  آنهاپذیرندة این پناهجویان وضع شده است که یکی از  

 آن مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، برگردانند.  

رو شده و  هها نفر در سراسر جهان با تهدید روب، زندگی میلیونزاییبیابان های اخیر با تغییرات آب و هوایی جهان، گرمایش زمین و پدیدة  در سال    

هایشان را ترک  های بهتر زندگی، خانه باعث شده که مفهوم »پناهندگان زیست محیطی« اهمیت جدیدی پیدا کند و افراد برای به دست آوردن فرصت 

ده است. در شمال میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و عامل مهمی برای مهاجرت ش  200تا    100زایی در حال حاضر زندگی جمعیتی بین  کنند. بیابان

پدیدة زیست محیطی است، زندگی  آفریقا منطقه این  با تهدید روبه  50ای که در معرض  این قاره را  از ساکنان  نفر  این روند میلیون  رو کرده است. 

 موجی از مهاجران شمال آفریقا را به سمت غرب اروپا کوچ داده است.  

المللی مهاجرت در طول ده  ران از سراسر جهان شده است. به طوری که به گزارش سازمان بینوجود چنین عواملی باعث افزایش تعداد کل مهاج    

رسیده است. این حاکی از آن است که سه درصد از جمعیت   2010میلیون نفر در سال    214به    2000میلیون نفر در سال    150سال گذشته، این رقم از  

 دهند. کرة زمین را مهاجران تشکیل می

 

 

 ؟ نشده استتن به کدام گزینه دربارة مهاجرت اشاره ( در م9

 شود        الف(مهاجرت باعث پیشرفت افراد می       

 شودب( مهاجرت باعث ایجاد تغییر در ساختارهای جمعیتی می       

 ها رفع نیازهای افراد است  ج( مهاجرت یکی از شیوه       

 ای نوظهور است   د( مهاجرت پدیده        

      

 تر است؟( کلمۀ »دستیابی« در بند اول، از نظر معنا به کدام گزینه نزدیک10

 الف( شناخت        ب( به دست آوردن            ج( دست داشتن          د( از دست دادن       
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 ؟  شودنمی( کدام گزینه از بند دوم برداشت 11

 در میزان مهاجرت نقش دارند. زننده، هر دو کننده و پسالف( عوامل ترغیب      

 کننده در واقع شرایط مناسب زندگی در کشور فرستندة مهاجر است. ب( عوامل ترغیب       

 های بیشتری برای مهاجر باشد.ج( کشور پذیرنده باید دارای مزیّت       

 گذارد.المللی تاثیر می های بینالمللی بر مهاجرت د( هزینة سفر و چگونگی کسب و کار بین      

 

 ( عبارت زیر از کدام بخش بند دوم حذف شده است؟ 12

 المللی اشاره کرد.« توان به هزینة سفر، سهولت ارتباط و روند کسب و کار بین» از میان آنها می      

 

 د(        ج(          ب(        الف(      

 

 گردد؟ ( ضمیر »آنها« در بند چهارم به کدام کلمه برمی13

 ها الف( کشورها             ب( پناهجویان          ج( قوانین            د( عهدنامه     

 

 ؟نشده استهای اصلی مهاجرت اشاره ( در متن به کدام گزینه از انگیزه14

 و هوایی الف( اقتصاد           ب( جنگ              ج( تحصیل         د( تغییرات آب      

 

 تر است؟ زایی« در بند پنجم به کدام واژه نزدیک( معنای واژة »بیابان 15

 ها تر شدن بیابانها                         ب( گرمالف( گسترش بیابان

 ها د( نابودی بیابان                 ها             ج( کاهش بیابان

 

 کند تا نشان دهد که ........................... ( نویسنده در بند آخر به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت اشاره می16

 الف( شرایط آب و هوایی روز به روز در حال تغییر است.  

 ب( کشورها باید از مهاجرت افراد جلوگیری کنند. 

 کند.المللی از مهاجران حمایت می های بینمهج( عهدنا

 د( مهاجرت پدیده ای رو به رشد و در حال گسترش است. 
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 3خواندن

 
ها زمان  امروزه کودکان به جای بازی کردن با هم سن و ساالنشان، سرگرم بازی با تبلت و موبایل هستند که گاهی استفاده از این وسایل ساعت     

تواند تبعاتی به همراه داشته  ست که استفاده زودهنگام کودکان از تکنولوژی میا  این در حالی  .کندآنها را با دنیای اطرافشان قطع میبرد و ارتباط  می

 .خبرندبی آنهاهای زیاد از باشد که گاهی والدین به علت مشغله

شوند و این مساله را به عنوان را دارد خوشحال می  وریآفنوازم مربوط به  توانایی استفاده از لرغم سن کم  علیابتدا والدین از این که فرزندشان       

به همراه داشته باشد    نتایجیتواند  وری میآاستفاده زودهنگام کودکان از فن  در صورتی که  ،گیرندشاخصی برای باهوش بودن فرزند خود در نظر می

تواند از این به محیط رشد کودک بستگی دارد و به طور معمول از سه سالگی به بعد کودک می  و موبایل  تبلت   سن استفاده از  .ناپذیر است که جبران

تبلت  از  کافی  وقت  نداشتن  یا  بودن  شاغل  دلیل  به  والدین  برخی  کند.  استفاده  موبایل   وسایل  می  و  تبلت استفاده  حقیقت  در  و  موبایل  کنند  را    و 

 .کنندمیهای واقعی جایگزین فعالیت 

که          این موضوع را پذیرفت  باید  امروزی نمیوامبا شرایط ج در واقع  تبلت ع  از داشتن  اما والدین می  و موبایل   توان کودک را  کرد،  توانند منع 

ازی ها نیز بسیار  استفاده را به جایزه و امتیاز تبدیل کنند و با محدوده زمانی یک تا حداکثر دو ساعت به فرزند خود اجازه بازی دهند. انتخاب نوع ب

های جایگزین  گیریم باید بازی. همچنین زمانی که تبلت را از کودک میکودک استفاده کرد  مهم است و باید از بازی های آموزشی و متناسب با سن

 .جذاب برای او در نظر بگیریم

اول از   کنند.ها را به دو دستة کلی فردی و اجتماعی تقسیم می؛ پژوهشگران این آسیب دارد  بسیاری  عواقب   و موبایل  تبلت از  استفاده بیش از حد       

کنند  بازی می  و موبایل  شود. وقتی کودکان با وسایلی مثل تبلتو فعالیت بدنی او کمتر می   شدهها  درگیر این بازی  ،همه کودک به جای تحرک داشتن 

مرکز کودکانی که  د. همچنین تشونگیرد و دچار مشکالت حسی و حرکتی می ها خوب شکل نمیدر نتیجه هماهنگی بین اندام  ،ماننداز فعالیت بازمی

بر مشکالت فیزیکی . عالوهشوندکند و در آینده در زمینه تحصیلی نیز با مشکالت تمرکزی روبرو میکنند کاهش پیدا میبیش از حد با تبلت بازی می

تفاده از تبلت است. کودک باید بتواند به اسباب بازی مسلط باشد و دائم برنده اس  فردی دیگر  اهش اعتماد به نفس کودکان، از معایب و تمرکزی، ک 

شوند، در افتد و کودکان پیاپی دچار شکست میهای تبلت و موبایل این اتفاق نمیباال رود؛ در بازی   اعتماد به نفسششود تا احساس توانمندی کند و  

 .  آیدنتیجه اعتماد به نفس آنها پایین می

دیگر  از        استفاده میکودکانسوی  موبایل  تبلت و  از  از حد  بیش  که  اجتماعی میی  برخی مشکالت  مثالکنند دچار  به عنوان  برقراری    شوند  در 

و نحوه دوستیابی آنها ضعیف    شدهارتباطشان با اطراف قطع    بوده،بیشتر سرگرم تبلت و موبایل    زیرا  ناتوان هستندهای خود  ارتباط با هم سن و سال

 %30پردازند تا ای میهای رایانه. جالب است بدانیم که احتمال ابتال به اختالل اضطراب اجتماعی شدید در کودکانی که ساعات طوالنی به بازیشودمی

و احساس    فروشندفخر میوری به هم  آبه خاطر داشتن این فن  کودکانگذاری کاذب است؛ یعنی  ها ارزشمشکل دیگر در مورد تبلت یابد.  افزایش می

 د.   کننبرتری می

http://namnak.com/عواقب-استفاده-از-تبلت-در-کودکان.p26320
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ای تواند تأثیرات منفیِ جدیآوری پیشرفته در جهان امروز باشد اما استفاده نامناسب از آن میتواند منکر مزایای فندر شرایطی که هیچ فردی نمی     

تبلت بدهید حتما به عواقب آن فکر کنید؛ شاید نیاز باشد ، اگر دفعه بعد خواستید برای ساکت کردن کودک، به او گوشی یا بنابراینبر کودکان بگذارد.  

 .در تصمیم خود تجدیدنظر کنید

 

 ؟ گرددبه کدام گزینه برمی در بند اول ، مشخص شده  «آنها» . ضمیر17

 والدیند(              ج( کودکانتبعات          ب(         مشغلهالف(       

 ؟ نشده استدر متن به کدام مورد دربارة نظر والدین در استفادة فرزندان از تکنولوژی اشاره . 18

 دهند.عموماً والدین تا پیش از سه سالگی کمتر اجازة استفاده از تکنولوژی را به کودکان می الف(       

 شوند.سن پایین خوشحال میدر  تکنولوژیاز توانایی استفاده فرزندشان از  در آغازپدر و مادر،  ب(       

 خبرند.بیبه علت مشغلة بسیار پدر و مادر از تبعات استفاده از تبلت و موبایل گاهی  ج(       

 دانند. کودک می دلیل باهوش بودن استفاده از تبلت و موبایل را در سن پایینوالدین د(        

 وری« چیست؟ آ» فن ۀ. در بند دوم منظور از کلم19

 د( اطالعاتهنر             ج( و رایانه          تبلت  ،ب( موبایل       کارهای فنیالف( 

 شود؟زیر برداشت می ۀاز جمل . کدام گزینه20

 « .ناپذیر است به همراه داشته باشد که جبران نتایجیتواند وری میآزودهنگام کودکان از فن ةاستفاد »  

 آوری ندارند. ای به استفاده از فنالف( کودکان در سنین پایین عالقه       

 آوری آَشنا شوند. رغم سن کم با فنب( بهتر است کودکان علی        

 تواند تبعات بدی داشته باشد. آوری، میج( استفاده کودکانِ کم سن از فن        

 شود. سنین پایین توصیه می آوری برای کودکان درد( استفاده از فن        

 دهد؟ زیرا.... چرا نویسنده تعدادی راهکار برای استفاده کودکان از موبایل و تبلت ارائه می ،. در بند سوم21

 شوند. الف( با جایزه و امتیاز کودکان خوشحال می        
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 ها در سالمت فکری کودک مهم است. ب( انتخاب نوع بازی        

 های جذاب جایگزین دیگری ندارند. ج( والدین بازی         

 ناپذیر است. د( در شرایط امروزی، استفاده کودکان از تکنولوژی اجتناب          

 شود؟. کدام گزینه از قسمت پایانی این متن برداشت می22

بدهید حتما به عواقب آن فکر کنید؛ شاید نیاز باشد در تصمیم خود ، اگر دفعه بعد خواستید برای ساکت کردن کودک، به او گوشی یا تبلت »بنابراین 

 .«تجدیدنظر کنید

 الف(تصمیم برای دادن  گوشی و تبلت به کودکان، اگر برای ساکت کردن کودک باشد، خوب است.         

 تر باشیم. ب( بهتر است در استفاده کودکان از گوشی و تبلت محتاط        

 ید برای استفاده از گوشی و تبلت خودشان تصمیم بگیرند.ج(کودکان با         

 د( گاهی باید برای ساکت کردن کودکان تصمیم بگیریم.         

 ) سه گزینه اضافی است(جدول زیر را کامل کنید.های داده شده و با کمک گزینه. طبق متن 23

 از موبایل بر کودکانمشکالت اجتماعی استفاده  مشکالت فردی استفاده از موبایل بر کودکان 

1  ................................................................. 1 ..................................................................  . 

2  ................................................................. 2 ..................................................................  . 

3  ................................................................. 

 

 

 

 کاهش اعتماد به نفس  ب(ها        ناهماهنگی بین اندام الف(

 اعتیاد به تکنولوژی  د(ناتوانی در برقراری ارتباط       ج(

 کاهش تمرکز  و(             کاذب  ارزش گذاری ه( 

 حساسیت ح( مشکل            باهوش بودن کودکان ز(
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

                                                                                         کد داوطلبی: 

 

 

 "  1 نوشتن آزمون"

 

 نمره(  5بنویسید. ) کلمه  70حداقل ای از سخنرانی استاد را  در . خالصه

 

............................................................................................................................. ....................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ ............................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ ......................... 

......................................................................................................... ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................... .................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. ........................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... .............................................. 

................................................................................................................................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

.................................................................................................................................. ................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ ......................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... ............................................... 

................................................................................................................................................................................................................ ..................... 

............................................................................................................. ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... .............................................................................................. 
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

                                                                                         کد داوطلبی: 

 

 

 " 2 نوشتن آزمون"

 

 نمره(  15کلمه( ) 200ی موضوع زیر انشایی بنویسید. ). درباره1
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................. ....................................................................................................... 

............................................................................................................................................... ...................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... ............................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... .............................................................................. 

................................................................................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... .............................................................................. 

 
 

-استفاده میامروزه عادات غذایی مردم تغییر کرده است . در گذشته مردم فقط از غذاهای خانگی  

نظر   به  آماده زیاد شده است.  امروزه مصرف غذاهای فست فود و  این در حالی است که  کردند 

شما چه چیزهایی باعث این تغییرات شده است؟ تاثیر این تغییر بر سالمتی و زندگی مردم چیست؟  

 دهید و چرا؟ علت موافقت یا مخالفتتان را بیان کنید. شما کدام یک را ترجیح می
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 دونمونه آزمون شمارۀ 
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 نام خداوند جان و خرد به 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی

 1گوش کردن بخش 

 گشت، چه مشکلی داشت؟کتابی که دانشجو به دنبال آن می .1

 شد.وضعیت کتاب در سیستم نشان داده نمی الف(

 امانت داده شده بود. کتاب، قبل از آمدن او ب( 

 خانه خارج شده بود.ج( آن روز، کتاب از کتاب  

 مربوطه نبود.ی کتاب، در آن لحظه در قفسه د(  

 

 ثبت کتاب چه بود؟ یشماره .2

 DIS  1412/ 2الف 7ج13۸2ب(            DIS  1412/ 2الف 7ج13۸9الف(

 1411DIS/ 2الف 7ج13۸2د(                  1411DIS/ 2الف 7ج13۸9ج(  

 

 کرد؟چرا دانشجو باید به بخش امور دانشجویی مراجعه می .3

 رزرو کتابجهت  برای پرکردن فرم  ب(                      شبرای درخواست تمدید کارت الف(

 رزرو کتاب از طریق پورتالد( برای                        از طریق پورتال شتج( برای تمدید کار

 

 دارد؟  توانست کتاب را برای دانشجو نگهخانه نمیچرا کارمند کتاب .4

 الف( زیرا ممکن بود کتاب در کتابخانه گم بشود.

 ب( زیرا ممکن بود کسی آن کتاب را درخواست کند.

 ج( زیرا کارت دانشجو برای مدتی تمدید نشده بود.

 دانشجو کارتش را فراموش کرده بود.  د( زیرا  

 

 ؟نبود کدام گزینه جزو مزایای رزرو کتاب .5

 ی حضوری، کتاب را امانت بگیرد.توانست بدون مراجعهالف( دانشجو می

 توانست بعد از تمدید کارت برای تحویل کتاب مراجعه کند.ب( دانشجو می

 توانست برای مدتی آن کتاب را از کتابخانه امانت بگیرد.  ج( فرد دیگری نمی

 خانه مراجعه کند.به کتابد( دانشجو فرصت داشت برای دریافت کتاب مورد نظرش، 
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 2گوش کردن بخش 

 

 استاد، منظور از »تراز تجاری مثبت« چیست؟  بنابر صحبتِ .6

 های اقتصادی مختلف الف( برابر بودن ارزش صادرات و واردات یک کشور در دوره

 های اقتصادی مختلف بیشتر بودن ارزش صادرات یک کشور از ارزش واردات آن در دوره ب(

 های اقتصادی مختلف بودن ارزش صادرات یک کشور از ارزش واردات آن در دورهتر کم ج(

 اقتصادی  یشور از ارزش واردات آن در یک دورهبیشتر بودن ارزش صادرات یک ک  د(

 

 ؟نیست کدام گزینه جزو عوامل تأثیرپذیر از صادرات .7

 اشتغال د(   رفاه  ج(    رشد اقتصادی  ب(             ذخایر نفتی الف(

 

 هر کشوری باید................ .  ،المللبین و افزایش سهم آن در اقتصادِ ،کشور برای بزرگ شدن اقتصادِ .8

 الف( از منابع موجود در دنیا به درستی استفاده کند. 

 های منحصر به فرد خودش را بشناسد. ب( ویژگی

 توجه کند.هم ج( به نقاط قوت و ضعف سایر کشورها 

 های منحصر به فرد دنیای اطرافش را بشناسد.ویژگید( 

 

 شود؟می با سایر کشورها  اقتصادی یک کشور  های استاد، چه چیزی باعث تفاوت قدرتبنابر صحبت .9

 ب( افزایش میزان حجم صادرات و واردات                 الف( کاهش محصوالت وارداتی و صادراتی

  د( باال بودن قیمت کاالی صادراتی             ج( ارزش صادرات در برابر واردات 

 

 

 قدر بوده است؟ چه 2016ارزش صادرات ایران در سال  .10

 میلیون دالر ۶۶/ 400ب(                                تریلیون دالر ۶۶/ 400الف(

 تریلیون دالر ۶4/ ۶00د(          میلیون دالر ۶4/ ۶00ج( 
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 3گوش کردن بخش 

 

 ؟کند اشاره نمیی نان کارشناس برنامه به کدام مورد درباره  .11

 نان                                       ب( اهمیت نان در ایران و جهان        یچهالف( تاریخ

 های محلی ایراند( نان              ی نان                هایی دربارهج( افسانه 

 

 ی اول را در مصرف نان دارد؟ رتبه کدام کشور . 12      

 الف( ایران                    ب( تونس                                   ج( مصر                                 د( ترکیه 

 ی بسته مربوط به چه زمانی است؟اولین کوره .13

 میالدی                                       192۸الف( اواخر عصر حجر                                          ب( سال  

 میالدی                                            د( دوران یونان باستان    1921ج( سال              

          

 کند؟نان اضافه می به فراوانیی ادویه ،کدام کشور. 14    

 ج( دانمارک                            د( فرانسه             ب( ایران                  الف( آلمان                           

 با توجه به سخنرانی کدام گزینه درست است؟ . 15   

 د.الف( مردم در گذشته از اهمیت نان تیره باخبر نبودن

 ها ورقه شدند.میالدی برای اولین بار نان 192۸ب( در سال 

 برای اولین بار تولید شد.       1۶ج( نان باگت در زمان لویی 

 اند. تر شدهها نسبت به گذشته مرغوبنانامروزه، د( 
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 4گوش کردن بخش 

 

 ........................... . گیرد، زیرا استاد معتقد است که تغییرات فرهنگی کُند و آهسته صورت می .16

 کند های انسان سخت تغییر میب(  عادت                پذیر هستند  انعطاف ها به طور طبیعیالف( انسان

 ها همیشه سخت گیر هستند. د( انسان                 کندهای انسان به هیج وجه تغییر نمیج( عادت

 

 ؟ سنتی ما چیستتاثیر اینترنت بر آداب و رسوم . 17     

 . ها نداشته است بر آداب و رسومچندانی ب( تاثیری                   استحکام بخشیده است.ن آداب و رسوم، ایبه الف( 

 افتاده است. د( بسیاری از این آداب و رسوم از رونق           اند.       به طور کلی حذف شده این آداب و رسوم، ج(  

 

 به نظر استاد چطور می توان از پیامدهای منفی تغییرات فرهنگی کاست؟ . 18

   ریزی صحیح ب( ایجاد برنامه                  الف( افزایش سرعت فناوری  

 و فناوری  ارتباطاتد( تغییر در                کاهش رشد تغییرات فرهنگی ج( 

 

 مکان این گفتگو کجاست؟. 19

 د( اتاق استاد  ج( کالس درس   ب( کتابخانه   الف( آزمایشگاه      

 »جای خودش را در بین مردم باز کرده« چه بود؟ منظور استاد از اصطالحِ. 20

 برند.ب( مردم آن را کم به کار می     الف( مردم به آن تمایل دارند.      

 دهندرش مید( مردم آن را گست      د. برنج( مردم آن را از خاطر می
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

 1خواندن 

تکنولوژی      بیست و  رشد  در قرن  داده است.  تغییر  امروز  در دنیای  را  بودن  باسواد  معنای  ارتباطی،  نوینِ  که خواندن و های  به فردی  دیگر  یکم 

می نمینوشتن  باسواد  پیامداند  تفسیر  و  تعبیر  دانش  و  توانایی  امروزه  بلکه  رسانهگوییم،  میهای  شمار  به  سواد  نوعی  رسانهای  سواد  را  آید.  ای 

شود که مخاطبان با  ای باعث می سواد رسانه  کنند.ای تعریف می های رسانهی اطالعات و پیامهای کافی برای دریافت منتقدانهبرخورداری از مهارت

 ها تبدیل شوند. ی انتقادیِ رسانهکنندهی منفعل به مصرفکنندهها بپردازند و از وضعیت مصرفای به تفسیر آنهای رسانهتوانایی درک پیام

شناسی، علوم سیاسی و ارتباطات  های روانشناسی، جامعهتکنولوژیکی و علمی در زمینه  دستاوردهایگیری از آخرین  های عصر نوین با بهره رسانه     

ها، پوشش عالیق و تفکرات متنوع و  با احاطه بر تولید و توزیع اطالعات و دانش هاآن اند. به حاکمانی قدرتمند و تاثیرگذار در جهان امروز تبدیل شده

از اطالعات و امواج همیشگی پیامهحضور بسیار و قابل توجه در میان جوامع مختلف مخاطبان را با حجم گسترد  کنند. از این رو  رو می ها روبهای 

 گیری عقاید خود داشته باشند. های جمعی آشنا شوند و کنترل و نظارت بیشتری بر شکلهای آینده باید با چگونگی تاثیرگذاری رسانهنسل

کند. همچنین محققان به این نتیجه دست  ای کمک میعال در فرهنگ رسانهای به رشد تفکر انتقادی و مشارکت فدر جامعه، آموزش سواد رسانه     

ای، یک ابزار قوی برای مقابله با دخانیات و مواد مخدر، فقر و گرسنگی، خشونت، نژادپرستی، تبعیض و بسیاری از اند که آموزش سواد رسانهیافته

به زبان ساده، سواد رسانه غذایی است که هوشمندانه مراقب است چه موادی مناسب هستند و چه موادی  ای مثل یک رژیم  معضالت در دنیاست. 

 مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و اینکه میزان مصرف هر ماده باید بر چه مبنایی باشد. 

پیام     با  برخورد  هنگام  به  کلی،  طور  رسانهبه  مقدماتی  های  الف( سطح  کرد:  عمل  دو سطح  در  باید  اولیهای  پیامو  به ی  مخاطب  آن  طی  که  ها، 

 "،کند؟با چه هدفی پیام را ارسال می"و  "،کند؟از چه فنونی استفاده می" "،آفریند؟ای را میهای رسانهچه کسی پیام" هایی مانند موضوعات و پرسش

کنندگان،  ها )کارگردانان، بازیگران، تهیهپدیدآورندگان پیام  ای است، این توانایی را دارد که کهتوجه دارد. در این سطح مخاطبی که دارای سواد رسانه

نقش صدا، موسیقی و سایر جلوهسیاست  از  را تشخیص دهد. چنین مخاطبی   )... و  تا گذاران  تصاویر  انتقال  در  معنی  فضا و  القای  برای  های ویژه 

از جمله اهداف   ،آفرینان شود. هدف پیاماطبان تهیه و پخش میو قادر است تشخیص دهد که هر پیام برای چه گروهی از مخ  ،حدودی با خبر است 

را   هاپیامکننده(  یا اثرات مثبت )حفاظت   زا وو پیامدهای آسیب   ،کندها را تعیین میسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر دارد. میزان پیام 

 کند. مشخص می

های  ها و سبکتر، ارزشای عمیقشود و مخاطب به گونهتر هر پیام را شامل میتر و درونیهای پنهانها که ویژگیب( سطح عمیق و پنهان پیام     

می قرار  نظر  مد  را  پیام  در  ارزشپنهان  پیام،  هر  سبکدهد.  و  میها  نمایش  به  را  خود  با  متناسب  زندگی  ارزشهای  زندگی،  سبک  و  گذارد.  ها 
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ای را که در پیام آمده شناسایی کند. به عبارت  رود، و مخاطب باید سبک زندگیهنجارهایی است که در زندگی افراد اولویت دارد، عمالً به کار می

 کنند.  ها بر افکار و کارها و زندگی او اعمال میدهد که رسانهای را تشخیص میای روش زندگیدیگر مخاطب دارای سواد رسانه

رسانه      سواد  داشتن  با  مخاطب  نتیجه  پیام در  با  مواجهه  در  رسانهای  مختلف  مرحلههای  دو  آنها  حقیقی  معنای  دریافت  برای  و  و   گزینشی  ای 

فیلتر   هایها را از الیهای همچون فیلتری عمل خواهد کرد تا جهان متراکم از پیامگذارد. بدین ترتیب سواد رسانهپردازش اطالعات را پشت سر می

گردند و در نتیجه نوع شوند و دیرتر اقناع می پسندتر میای مخاطبان باالتر باشد، آنها مشکلای عبور دهد. بنابراین هرچه سطح سواد رسانهسواد رسانه

کند تا  آموزد و کمک می اطب میها را به مخ ی درست از رسانههی استفادی آن، شیوهای و توسعههای آنها نیز متفاوت خواهد بود. سواد رسانهخواسته

ای  جامعهترین رسانه را برای ارتباط انتخاب کند و تنها از سر عادت و به خاطر تفریح و سرگرمی به رسانه روی نیاورد. از این رو، هر اندازه در مناسب 

 مند خواهد شد.    هی انسانی و اجتماعی بیشتری بهرای بیشتری باشند، آن جامعه از توسعهافراد دارای سواد رسانه

 

 

 شود؟کدام گزینه از بند اول برداشت می .1

 ای را بنویسد و بخواند.     الف( باسواد بودن یعنی اینکه شخص بتواند متنی رسانه

 کند. ی منتقد به فردی منفعل تبدیل میکنندهای، مخاطبان را از مصرفب( سواد رسانه

 دهد.ای را نشان میها و اطالعات رسانهپیامای، درک معنا و مفهوم ج( سواد رسانه

 د( معنای باسواد بودن در گذشته و امروز تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.  

 

 ی »دستاورد« در بند دوم نزدیک است؟ کدام واژه از نظر معنایی به واژه  .2

 د( نتیجه                 الف( شناخت                   ب( موفق                     ج( پیشرفته       

 

 گردد؟ها« در بند دوم به کدام گزینه برمیضمیر »آن .3

 ها                    ج( اطالعات                      د( دستاوردهاالف( حاکمان                 ب( رسانه

 

 که ........  کند تا نشان دهد ای را به رژیم غذایی تشبیه مینویسنده در بند سوم، سواد رسانه .4

 الف( مردم باید در مصرف مواد غذایی با احتیاط و دقت بیشتری رفتار کنند.

 ای ابزاری قوی برای پذیرفتنِ  گرسنگی، تبعیض و نژادپرستی است.ب( سواد رسانه

 ای مفید و غیر مفید را تشخیص دهند.های رسانهج( مردم یک جامعه باید آگاهانه پیام

 کند.  ها کمک میای همانند یک رژیم غذایی به فرهنگ رسانهرسانهد( آموزش سواد 
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 ؟ نیستای های رسانههای سطح مقدماتی پیامهای زیر از ویژگیکدام یک از گزینه .5

 ایهای رسانهالف( توانایی تشخیص فنون و اهداف پیام

 ایهای رسانههای زندگی موجود در پیامها و ارزشب( شناخت سبک

 نظران آنها و صاحب کنندگان پیامآگاهی از تهیهج( 

 ایهای رسانهد( دانستن مزایا و معایب پیام

 

 ترین واژه به »گزینش« در بند آخر چیست؟ نزدیک .6

 الف( انتخاب                    ب( فهمیدن                       ج( تغییر                        د( پذیرش   

 

 2خواندن 

ها وجود دارند که همچون طاعون یادآور وحشت، بدبختی و تاریکی برای بشر هستند چرا که شماری از  ها در فرهنگ لغات انسانبرخی واژه       

این    ند.ابه بشریت وارد کرده  ایهای جدی و گستردهاند و آسیب ها قربانیان بسیاری گرفتههای به شدت مسری مانند طاعون در طول قرنیبیمار

نابود کردهبیماری تاریخ  از بشر را در طول  انسان  های بیشتریها قربانیو حتی نسبت به جنگ  ،ها همواره جمعیت قابل توجهی  برجای    هادر میان 

 اند.کننده داشتهتعیین یدر مقاطع مختلف تاریخ نقش  هاآن. به عبارت دیگر، اندگذاشته

هایی که از طریق آشامیدن آب، غذا و محیط زیست موجب بروز بیماری در  ها بیگانه نبودند. آنان با میکروببا بیماریاصال  های نخستین  انسان       

 اند. هرچند در برخی موارد، شیوع یک بیماری ممکن بود گروه کوچکی از افراد را تحت تاثیر قرار دهد اما با این حالشوند، برخورد داشتهفرد می

 . های بعد برخورد نداشتندهای گسترده در دورهگیریآنان هرگز با هیچ یک از موارد همه

زمانی  گیریاین همه        انسانآغازگردید  ها  تراکمکه  در  آمدند  تر گردهای جمعیتی وسیعها  آن، . هم  از  بیشتر    پس  انتقال  و  نقل  برای  فرصتی 

افتد که یک نوع بیماری مسری تعداد  شیوع یک بیماری زمانی اتفاق می د.های مسری فراهم شد تا به راحتی در بین افراد جامعه شیوع پیدا کننبیماری

تری باشد، شیوع این بیماری  ی از منطقه وسیعکند و در صورتی که جمعیت مبتال به این بیمارقابل توجهی از جمعیت یک شهر یا منطقه را مبتال می

 در پی خواهد داشت.و میر بیشتری را  مرگ

دیگر      انساناز سوی  زندگی  ،  در محیط  نگهداری حیوانات مختلف  بیماری  نیز  اشبا  برای شیوع  فراهم های جدید و کشندهمسیر جدیدی را  تر 

  .ها به انسان را فراهم آوردشرایط انتقال میکربزمان مرور به نیز با حیوانات وحشی همچنین، تماس  است.  آورده

د. عاله بر  شان راه یابنهای بیشتری هستند به زندگیها که حامل میکروب، موجب شدند تا موجوداتی همچون موشنیز  ها با ذخیره کردن غذاانسان

چاهها،  این ساخت  باعث  بشر  زندگی  شدگسترش  بیشتر  تاین،  که    ،های  پشهموجبات  تغذیه  برای  آب  آورد.جمع  فراهم  را  بیماری  حامل  با   های 

قلمرو انسان  ی گسترش  مکانزندگی  توسعه  و  آمدها  و  رفت  با  مرتبط  انسانهای  آنهای  میکروب  ها،  کردندبا  پیدا  نزدیکتری  تماس  پیشرفت  .  ها 
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جا به جا  های جدید توانستند به راحتی در مناطق مختلف  میکروبای که  به گونه  ،باعث گسترش مسافرت و تجارت شدی خود،  نیز به نوبهآوری  فن

  .شوند

 

 موضوع اصلی این متن چیست؟ .7

 

 ی خطرناک در محیط زیستهاالف( شیوع بیماری طاعون در زندگی انسان              ب( میکروب

 جوامع بشری ها در  های مسری در حیوانات و غذاها                د( گسترش بیماریج( بیماری

 

 کند؟ در بند اول به کدام گزینه اشاره می "هاآن"ضمیر   .8

 ها ها                  د( جنگها                   ج( بیماری ها                  ب( قربانیالف( انسان

 

 است؟  در بند سوم به کدام گزینه نزدیک "در پی خواهد داشت"معنی عبارت  .9

 

 خواهد داشت                ب( پیگیری خواهد کرد. الف( به دنبال 

 ج( دنبال خواهد کرد.                        د( به دنبال خواهد گشت.  

 

 ها در جوامع انسانی چگونه رخ داد؟بیماری گیرینخستین همه .10

 ها الف( با نگهداری حیوانات خانگی در خانه

 ب( با گسترش جمعیت در جوامع انسانی 

 ها از غذا به انسانقال میکروبج( با انت

 ها ها و پشهموش  د( با انتقال بیماری به وسیله

 

 ی زیر از کدام بخش متن حذف شده است؟جمله .11

دیگر، عبارت  توس  »به  از  وسیل  یعهپس  به  مبادالت  افزایش  و  دنیا  مختلف  ملل  بین  در  اقتصادی  بیماریکشتی  یهروابط  های  ها، 

 « یافت، نیز به سرعت رو به رشد گذاشت مانند طاعون و وبا، که از طریق چنین ارتباطاتی شیوع می واگیردار

 

 د(                       ج(                     ب(                   الف( 
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 است؟  نادرستبا توجه به متن، کدام گزینه   .12

 

 ی شیوع بیماری را فراهم ساخت. الف( نگهداری حیوانات خانگی زمینه

 های گسترده بیگانه نبودند.گیریهای نخستین اصال با همهب( انسان

 های حامل بیماری بود.گسترش پشههای ها یکی از علت آبج( تجمع 

 ها رابطه مستقیم داشت. د( گسترش قلمرو زندگی انسان با گسترش بیماری

 

 ؟کدام گزینه با توجه به متن درست است .13

 شوند.  ها به انسانتواتنند باعث شیوع بیماریالف( فقط حیوانات اهلی می

 هاست. شیوع بیماریهای ب( گسترش تکنولوژی در زندگی انسان یکی از علت 

 ها شد.ج( انبار کردن مواد غذایی باعث به وجود امدن حیوانات موذی مثل پشه

 دهد. د( امروزه با گسترش تکنولوژی، شیوع بیماری فقط در جوامع خاصی رخ می

 

 3خواندن

 

ی زمین، از علل عمده و مهم در ی کرهروند رو به رشد مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی، و نیز گرم شدن بیش از اندازه(   1  

شوند. قرارداد کیوتو از جمله اقدامات  های فسیلی، محسوب میهای تجدیدپذیر، به عنوان جایگزینی برای سوخت گرایش کشورها به استفاده از انرژی

انرژی این  نوین به جای سوختابتدایی در جهت جایگزینی  نامه دربارهین و جامعهای فسیلی است که در واقع فراگیرترهای  توافق  ی محیط  ترین 

های اخیر تلقی ای که از عوامل اصلی گرم شدن زمین در دههی پایدار بوده است. این پیمان به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانهزیست و توسعه

کربن)می اکسید  گاز دی  انتشار  به عنوان مهم2coشوند، شکل گرفت.  آلوده(،  گاز  گلخانه  5۸/ ۸کننده،  ترین  گازهای  انتشار  از مجموع  در  درصد  ای 

-شود. از آن جایی که عامل اصلی در تولید این گاز، استفاده از سوخت های فسیلی در بخش تولید انرژی است، بنابراین به نظر میجهان را شامل می 

های پایا  های فسیلی را کم کنیم. به همین منظور، استفاده از انرژیها در جهت کاهش انتشار آن این است که استفاده از سوخت ترین تالشرسد عمده

های دیگر، از جمله برق، قرار گرفته است. براساس آمار در  ها برای تولید انرژیو نوین، از جمله انرژی بادی و خورشیدی، مالک کار بسیاری از دولت 

اند. در بخش پذیر به خود اختصاص دادههای اول تا سوم را در تولید انرژی تجدیدبین کشورهای آسیایی، کشورهای چین، هند و ژاپن به ترتیب رتبه 

 اند.به بعد بوده 2015ها، نیز چین، برزیل،آمریکا و هند از پیشتازان ایجاد شغل در سال های  زایی با کمک این انرژیاشتغال

توان به رشد شوند. از آن جمله میها محسوب میم برای تولید سایر انرژیهای تجدیدپذیر در سراسر جهان به عنوان منبعی مهاکنون انرژی( هم2 

شدن منابع مالی، و پاک بودن    های رو به جلو، فراهمگذاریباشند. سیاست ها در رقابت با آن میی تولیدبرق اشاره کرد که تاکنون، سایر انرژیفزاینده

هدف به شکل متمرکز و    این  حال توسعه نیز شده است. بدین ترتیب بازارهای جدیدی برایهای نوین، باعث افزایش تقاضا در کشورهای در  انرژی

 باشد.ها قدمی در جهت رضایت دوستداران محیط زیست میی این تالشگیری است و همهپراکنده در حال شکل 
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ها از سوی کشورها به ثبت  امروز برای این انرژیهای تجدیدپذیر بوده است. و درخواست های زیادی تا به  سالی کم نظیر برای انرژی  2015(  3

های صورت گرفته در این سال تاثیر ماندگاری بر انرژی های  هایی به جز در بخش برق وجود دارد، اما توسعهچالشرسیده است؛ هرچند هنوز هم  

های فسیلی، کم شدن قیمت قراردادهای بلند  وخت توان به کاهش قابل توجه قیمت جهانی سها میی این پیشرفت تجدیدپذیر گذاشته است. از جمله

 سازی انرژی در توافق تاریخی پاریس نیز اشاره کرد.. های جدید، و توجه قابل مالحظه به ذخیره مدت برای انرژی

ی  درجه  2را تا کمتر از  ی زمین  کشور در بیست و یکمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس توافق کردند گرم شدن کره  195(  4       

کشور به گسترش و افزایش  147کننده در این برنامه،  دراین سال بوده است. از مجموع کشورهای شرکت  رویداد  ترینسیلسیوس محدود کنند که مهم

و  انرژی کردند،  تاکید  تجدیدپذیر  گلخانه  1۶5های  گازهای  کردن  محدود  برای  هم  انرژیکشور  شدند.  متعهد  تجدیای  از   19/ 2دپذیر  های  درصد 

هایی است از یک گذار همچنان ادامه یافت، و این ها همه نشانی  2015را تامین کرد و رشد ظرفیت و تولید در سال    2014مصرف انرژی در سال  

 جهانی در بخش انرژی.    

توسعه5        و  اقتصادی  رشد  فقر،  کاهش  زیست،  محیط  از  محافظت  بین  روشنی  ارتباط  و (  فناوری  این  ی  از  هریک  بردن  پیش  و  دارد  جود 

المللی است. برای این که  های بینمیلیارد نفر از اولویت   1/ 2موضوعات به طور جداگانه امکان پذیر نیست. به عالوه، افزایش دسترسی به انرژی برای  

ی  مانده  وجه انرژی دست یافت، باید ذخایر باقیدرجه سیلسیوس و مقادیر قابل ت  2داشتن افزایش دمای جهانی به    همزمان بتوان به هدف محدود نگه

 گیر افزایش یابد. های پاک به طور چشمهای فسیلی در زیر زمین باقی بماند و انرژیسوخت 

 

 ؟ شودمحسوب نمیهای تجدیدپذیر کدام گزینه به عنوان دلیل انتخاب انرژی .14

 الف(کم شدن سوخت های فسیلی 

 جهان ب( مصرف مقادیر زیادی انرژی در 

 ج( افزایش اشتغال در بخش انرژی

 ی زمیند( گرمایش بیش از حد کره 

 

 شود؟کدام گزینه از بند اول برداشت می .15

 گیرد.  ای را در بر میهای جهان است که درصد ناچیزی از انتشار گازهای گلخانهیکی از آالینده.  الف( گاز دی اکسید کربن

 باشد. های پایا در جهان میی حفاظت از محیط زیست و استفاده از انرژیهی مهمی دربارب( قرداد کیوتو پیمان نامه

 اند.  ی نخست را در تولیدانرژی های تجدیدپذیر از آن خود کردهج( کشورهای زیادی از جمله هند و چین رتبه

 کنند.ها استفاده میانرژیهای بادی و خورشیدی برای تولید سایر  ی دنیا از انرژیی کشورها د( در حال حاضر، همه
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 براساس بند دوم کدام گزینه صحیح است؟   .16

 اند. های تجدیدپذیر هنوز به عنوان یک منبع مهم انرژی در جهان درنظر گرفته نشدهالف( انرژی

 باشد.ها بیشتر میهای پایا، در مقایسه با تولید سایر انرژیب( تولید انرژی برق به کمک انرژی

 باشند.های تجدیدپذیر می، فقط کشورهای پیشرفته به دنبال استفاده از انرژیج( در حال حاضر

 های مربوط به محیط زیست است. های تجدیدپذیر، نگرانید( تنها عامل استقبال از انرژی

 

 در بند دوم  کدام گزینه است؟ "این  "ی منظور از  واژه .17

 الف( تولید انرژی برق                             ب( تامین منابع مالی کشورها        

 های تجدیدپذیر                        د(کشورهای در حال توسعه   ج( انرژی  

 

 ؟ باشد نمی های تجدیدپذیر،در بخش انرژی 2015های سال کدام گزینه جزو پیشرفت .18

 های جدید از جمله تولید برق اوریالف( وجود چالش در بخش فن

 ی تاریخی پاریس به منظور جایگزینی انرژی های پاکب( معاهده

 ج( پایین آمدن قیمت قراردادهای بلند مدت برای انرژی های پایا  

 ی قیمت جهانی سوخت های فسیلی د( کم شدن قابل مالحظه

 

 است؟ تر در بند سوم به کدام واژه نزدیک "چالش "ی معنای کلمه .19

 الف( جدال                 ب( شرایط                     ج( راه کار                        د( مشکل     

 

 شود؟کدام گزینه از بند آخر برداشت می .20

 باشد.ی فناوری نوین به صورت مستقل امکان پذیر میالف( رشد اقتصادی و توسعه

 رود.  س از جمله اهداف بین المللی به شمار میی سلیسیو درجه 2ب( افزایش دمای جهانی به 

 های فسیلی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.ی زمین و کاربرد روزافزون سوخت ج( میان نگهداری از کره

 های جدید و کاهش گرمایش زمین است. ی انرژیی جهانی گسترش فزایندهد( هدف جامعه
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدالمللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمرکز بین 

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

                                                                                         کد داوطلبی: 

 

 

 "  1 نوشتن آزمون"

 

 نمره(  5بنویسید. ) کلمه  70حداقل ای از سخنرانی استاد را  در . خالصه
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

                                                                                         کد داوطلبی: 

 

 

 «2»آزمون نوشتن 

 

 نمره(  15کلمه( ) 200ی موضوع زیر انشایی بنویسید. ). درباره1
 

. 
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............................................................................................................................. ........................................................................................................ 
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استرس انسان بر  غلبه  و  مدرن  زندگی  مشکالت  از  فرار  برای  روزمرهها  زندگیهای  به  ی  یشان 

کنند و برخی به  را انتخاب می  ی کتاب پردازند. به عنوان نمونه، برخی مطالعه کارهای مختلفی می

شوند. به نظر شما بهترین روش برای کاهش استرس در زندگی کارهایی مانند باغبانی مشغول می

از چه روش استرس چیست؟ شما  کاهش  برای  استفاده میهایی  دلیل  کنید؟  هایتان  ذکر  با  و  لطفا 

   جزییات توضیح دهید.
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 سهنمونه آزمون شمارۀ 
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدغیرفارسی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به 

   امتحان جامع زبان فارسی  

 1گوش کردن بخش 

 

 دانشجو چه زمانی کارتش را گُم کرده است؟  .1

 قبل    یهفتهب(  دو                        الف( دیروز     

 د( دو روز قبل              ج( هفت روز قبل     

 دریافت کارت جدید چگونه است؟ی کارمند، مراحل  به گفته .2

 سپس پر کردن فرم درخواست                 دانشگاه    سایتالف(اول واریز پول             بعد مراجعه به وب     

 سایت دانشگاه              بعد پر کردن فرم درخواست                سپس واریز پول ب( اول مراجعه به وب     

 دانشگاه  سایتاول پر کردن فرم درخواست               سپس واریز پول              بعد مراجعه به وبج(      

        دانشگاه  سایتد( اول واریز پول             سپس پر کردن فرم درخواست              بعد مراجعه به وب     

 چرا دانشجو باید به امور دانشجویی دانشگاه برود؟   .3

 ب( برای گرفتن رمز عبور   الف( برای تحویل کارت جدید 

 د( برای پُر کردن فُرم   ج( برای ثبت نام در کالس       

 است ؟  نادرستساعت کاری امور دانشجویی    یدربارهکدام گزینه .  4       

  ب( امور دانشجویی بعضی روزها باز است.     مور دانشجویی هر روز باز نیست.الف( ا     

 د( امور دانشجویی فقط دوشنبه تعطیل است.            ج( امور دانشجویی سه روز در هفته باز است.     

 طور باید رمز عبور پورتالش را بگیرد؟هکارمند آموزش، دانشجو چ  یبه گفته.  5     

  ب( از طریق ارسال پیامک توسط کارمند    الف( به صورت غیر حضوری و اینترنتی     

 د( از طریق ثبت نام در سایت دانشگاه     ج( از طریق بازیابی رمز در سایت دانشگاه     
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 2گوش کردن بخش 

 

 دانشجو ساعت چند به اتاق استاد رفت؟  .  6

 9:45د( ساعت                         10:45ج( ساعت                             9:15ب( ساعت                          10:15الف( ساعت       

 طور از کنفرانس دانشگاه خواجه نصیر باخبر شده است؟دانشجو چه  .  7

 ب( از طریق دکتر محمدهادی زاهدی             الف( از طریق کالس دیروز استادش                             

 د( از طریق وب سایت کنفرانس                                  ج( از طریق اطالعیه                

 ترین ویژگی یادگیری الکترونیکی چیست؟به نظر دانشجو مهم   .  8

 عی      اجتما-ب( تحول کشور به لحاظ اقتصادی                          الف( ثروتمند شدن کشورهای درحال توسعه         

 جویی در وقتد( صرفه                            های یکسان                       ج( ایجاد فرصت     

 ؟نیستیادگیری الکترونیکی صحیح    یهای استاد کدام گزینه درباره.  بر اساس صحبت9

 شود.زایی میب(  باعث اشتغال        بین طبقات اجتماعی را کم کند.  یتواند فاصلهالف( می     

 اجتماعی متحول کند.  -تواند کشور را به لحاظ اقتصادید( می                        ج( با عدالت آموزشی ارتباط مستقیم دارد.     

 ؟شودنمیهای استاد، چرا در کشورهای درحال توسعه، از یادگیری الکترونیکی استقبال  با توجه به صحبت  .  10

 امکانات کافی در اختیار ندارند.ب(             ی آن گران است.                         الف( هزینه       

 .اندهای سنتی عادت کردهد( معلمان به روش                                         دانند.آن را مفید نمیج(        
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 3گوش کردن بخش 

 

 . زیرا این تحوالت ...تحوالت اواسط قرن هجدهم اختالف نظر وجود دارد  برایانقالب صنعتی  استفاده از اصطالح ی  بارهدر.  11

 .عتی بودندصنفقط  ب( .                                و صنعتی  بودند  الف( ناگهانی     

 .  ندداشتو فکری نی  اجتماع  یهجنبد(         های غیر صنعتی داشتند و یک دفعه نبودند.جنبه( ج     

 چه شنیدید انقالب صنعتی از کدام کشور آغاز شد؟با توجه به آن.  12

 ( سوئیسد    ( آلمان غربیج           ب( انگلستان                   الف( فرانسه       

 اروپا بود؟ درانقالب صنعتی    ترین عامل وقوعمهم   دام یک از موارد زیربه نظر استاد ک  .  13

 ب( گسترشِ ناوگانِ دریایی               الف( بهبود امور نظامی و اداری کشور       

 استعمار تجاری  یه( توسعد                      متوسط روستاییی  ه( رشد طبقج       

 است؟نتایج مثبت انقالب صنعتی   بر اساس سخنان استاد کدام گزینه از    .14

   زاییب( اشتغال              کشاورزی    تولیدات( افزایش  الف       

 افزایش رفاه اجتماعی( د           رشد علم و فناوری                ( ج       

 ؟های بزرگ تاریخ بشر داردبه نظر استاد انقالب صنعتی چه جایگاهی در میان انقالب  .15

 .تر استاز انقالب کشاورزی مهمب(                                 .ترین انقالب استمهمالف(       

 دومین انقالب مهم است.( دتر از انقالب الکترونیکی است.            اهمیتکم ( ج     
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 4گوش کردن بخش 

 استاد، علت استقبال افکار عمومی جهان از گردشگری ورزشی چیست؟  یبنا بر گفته.  16

 ایای و پوشش رسانههای حاشیهب( جذابیت  الف( تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی     

 د( سودآور بودن گردشگری ورزشی    المللی بودن و ابعاد وسیع آنج( بین     

 های استاد، بحث سودآوری گردشگری ورزشی به چه عاملی بستگی دارد؟. با توجه به صحبت17

  هاب(زمان برگزاری رقابت                        هاالف( محل برگزاری رقابت       

 هاد(میزان استقبال از رقابت                          هاج( نوع رقابت       

کاادام مااورد   یک دربااارهالمللی المپیک در مورد سر به سر شدن هزینه و درآمد مسابقات المپیبین  یبه نظر استاد، ادعای کمیته.  18

 کند؟صدق می

 های انجام شدهگذاریب(حجم سرمایه            های جاری برگزاری مسابقاتالف(هزینه     

 شهرهای میزبان مسابقات  ید(توسعه   هاج(ساخت و ساز زیرساخت     

 دادند؟کره و ژاپن چند درصد اقتصاد جهان را تشکیل می  2002استاد، کشورهای حاضر در جام جهانی    یبنابر گفته.  19

 درصد34د(         درصد۸4ج(      درصد۸2ب(       درصد32الف(       

دشااگری ورزشاای گر  یها برای ورود به عرصههای دولتترین انگیزههای استاد، کدام گزینه از اصلیصحبت  یبا توجه به نتیجه.  20

 است؟

 د( نمایش قدرت سیاسی        ج(سودآوری زیاد         ب(نمایش منطق میزبانی           های اقتصادیالف(انگیزه    
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

 1خواندن 

بیمار، باور و اعتقاد او در درمان بیماری تأثیرگذار است؟ اگر خود بیمار اعتقاد داشته باشد که در حال بهتر    یآیا به نظر شما روحیه

لغت    پالسبو در  .داروشبهیا    پالسبوشود؟ در پزشکی روشی وجود دارد با نام  شدن است آیا این امر باعث افزایش سرعت درمان او می 

  ،گیردشود که در آن بیمار تحت درمان واقعی قرار نمیدر اصالح پزشکی به روشی از درمان گفته می   اما  "من خوب خواهم شد "  یعنی

 شبه دارودرمان با  . باشد شبه دارواثر درمان کند. در طی روند درمان بیمار نباید متوجه بی هایروشگیرد بیمار را با بلکه پزشک تصمیم می

 کند که مشغول مصرف یک داروی واقعی است.      دهد و بیمار فقط فکر میبه بیمار داروی واقعی نمی رت است که پزشک به این صو

اغلب اوقات    کنند وکند داروهای داده شده بسیار قوی هستند و بیماری او را به بهترین روش، درمان میدر این روش بیمار فکر می 

تواند باعث  می  ، "هیچ چیز"باشد. یعنی اینکه  تواند داشته گذارد که استفاده از داروهای واقعی میاش میهمان تاثیری را روی سالمتی  دقیقاً

محققان اکنون به دنبال رمزگشایی از     د.درمان باش   ذهنی برای  تواند یک تکنیک قدرتمندمی  روش  این   در واقعگردد.    بیماربهبود سالمتی  

 .گذاردثیری واقعی میأشیمیایی بر روی بدن ت -رت زیستاین موضوع هستند که ذهن چگونه به صو

درمان       روند  بدون    ،در  جراحی  یا  و  تزریق  است  ممکن  دهد  عارضهپزشک  انجام  پارکینگسون،  .  نیز  بیماری  در  درمان  روش  این 

منشبیماری با  دردهای  و  تلقینی  بیماری ،عصبی  أهای  یا  افسردگی،  دیابت  همچون  مزمن  انواع  بیماریهای  از  برخی  حتی  و  قلبی  های 

  شکر   ها،ویتامین از جنس  معمواًل  . شبه داروهااندشفا یافته  ،کند و گاهی بیماران فلج اعضا با این روش درمانها بسیار عالی عمل می سرطان

 روند وجز  ،تهوع و حال عمومی بدنی برای جلوگیری از حالت  سرطا  بیماران  در  نیز  درمانی  رایحه  گاهی  البته .  هستند  ضرر  بدون  مواد  و

 ،تر باشدهای آن است و هرچه کپسول بزرگ بسیار بیشتر از قرص   شبه دارو های  اثر کپسول   طبق تحقیقات انجام شدهباشد.  می  شبه دارو 

 ثرتر است.ؤبسیار در درمان م

دارو  ،طور که گفته شدهمان منتایج سودمند درمان   دارای شبه  پزشکی  درمان  است.روی یک فرد  صنوعی  های  ارزش  که هیچ  هایی 

 حالت   به  فرد  مغز   شبه دارو، به عبارت دیگر، با ایجاد حالت  ندارند. بنابراین بهبود وضعیت فرد تنها حاصل باور اوست، نه روند معالجه.

را    ایتواند تغییرات روانی و جسمانیمیخود مغز دارد. این وضعیت ذهنی  و حتی بر    کل بدن  بر  توجهی  قابل  تأثیر  که  شودمی  وارد  خاصی

بهره   شبه دارودر واقع اگر به خوبی از    .کند میبه وجود آورد که بسیاری از عالئم بیماری را از میان برده و حتی آن را به طور کامل درمان  
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ای در پی ندارد، اثرات جانبی خاصی  هزینه، زیرا این روش  دست پیدا کنیمهای درمان مکمل  به یکی از برترین روش   یمتوان، میبگیریم

 .کندحاصل می برای آن گزارش نشده و معمواًل نتایج مثبت بسیار خوبی را

بخشی از    شوند.چندین قسمت از مغز فعال می کنیم که  مشاهده می  ،بیاندازیم  داروشبهاگر نگاهی به وضعیت بدن در زمان استفاده از  

میمی  عصبی  هایانرس پیام آزادسازی  به  اقدام  مغز، آرامش  و  تسکین  احساس  موجب  که  که  شود.  کند  ندارد  تعجبی  اگر  بنابراین  حتی 

کارگیری  ی در بهیتچنین وضع  .داشته باشداحساس بهتری    شبه داروداروی به کار گرفته شده بی اثر باشد، بیمار به خاطر ایجاد اثر  

احساس درد را از بین برده و  و    های عصبی در بدن شدهاین ترکیبات باعث بروز پاسخ  د.آیداروهای مسکن در برخی افراد نیز به وجود می

های  شود، مثالً پاسختغییراتی کلی در متابولیسم می   دچار ها، بدن  پس از انجام این واکنش.  آورندحالت ذهنی فعال و مثبتی را به وجود می

 .گیرندی به خود میایمنی تقویت شده و در نتیجه پیشرفت و بهبود، شکل واقع

 دارو صحیح است؟با توجه به متن کدام گزینه دربارة شبه .1

 کند که مشغول مصرف داروی واقعی است. الف( بیمار تصور می       

 شود. ب( در این روش داروی واقعی به بیمار داده می       

 داند که مشغول مصرف داروی واقعی نیست.ج( بیمار می       

 اثر است.دارو معمواًل روشی بید( شبه       

 

 به چه اشاره دارد؟ " هیچ چیز"در بند دوم واژه    .2

 د( سالمتی     داده شده              ج( داروی              ب( داروی واقعی                   الف(پزشک                

 

 ر است؟تنزدیک "عارضه"کدام گزینه از نظر معنایی به واژه   .3

 د(هزینه                               ج( نتیجه         ب( آسیب                                      الف( درمان               

 

 داند؟ دارو را یک روش درمانی مکمل مناسب میچرا نویسنده شبه  .4

 های درمانی دیگر است. ب( بهتر از شیوه         است.      رو شدهالف( با استقبال خوبی از سوی بیماران روبه          

 ندارد. د( هزینه و یا عوارض جانبی     ج( مورد تأیید اکثر پزشکان است.                                              
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 ست؟ تر اای که در بند پنجم زیر آن خط کشیده شده است، نزدیککدام گزینه از نظر معنایی به جمله .5

 اثر است. کار گرفته شده بیالف( بیمار حس بهتری دارد هرچند داروی به           

 اثر است. کار گرفته شده بیب( بیمار حس بهتری دارد زیرا داروی به          

 اثر است. کار گرفته شده بیج( بیمار حس بهتری دارد برای اینکه داروی به          

 اثر است. کار گرفته شده بیبهتری دارد چون داروی بهد( بیمار حس           

 

 ؟کندنمیبر بدن انسان اشاره  داروشبهیک از تأثیرات نویسنده به کدام  .6

 های ایمنیب( تقویت پاسخ                         های عصبی در مغز      رسانالف( آزادسازی پیام         

 د( باال رفتن سوخت و ساز بدن                           ج( احساس تسکین و آرامش                                 

 

 2خواندن  

 یاند. دربارهخانه داشتهجای آن قهوهاند و بهنوشیدهچای نمیقرن هشتم هجری  ها در دوران باستان و تا پیش از  اند که ایرانیگفته    

چای را دم    هاتوان با اطمینان گفت، این است که حدود سه قرن پیش از میالد، چینیاما آنچه می  ، گیاه چای هم روایات مختلف است  أمنش

گوید که یک برگ خشک گیاه چای، در لیوان آب داغ یکی از امپراتوران باستانی چین ای در این باره میافسانه  .اندنوشیدهاند و میکردهمی

  دهی چای کشف شده که چندان قابل اطمینان نیست اما به هر حال، چای باید به نحوی در چین رواج یافته باشد. خاصیت رنگ  افتاده و

اند تا اینکه  نوشیدهها پس از میالد، این دو ملت چای میها هم سرایت کرده و تا قرنچند قرن پس از میالد مسیح، مصرف چای به ژاپنی

به اروپا    17اند، چای را در اوایل قرن  سیده است. بازرگانان و سیاحان اروپایی که اغلب پرتغالی و هلندی بودهرقرن هفدهم میالدی فرا

 . دهندمیرواج بوده، مندانثروتچندی پس از اینکه منحصر به  برند و مصرف آن رامی

شد،  چایی که در چین کشت می  آورد.آمریکا هم سردرمیرسد و چندی بعد، از قاره  به موازات ورود به اروپا، چای به روسیه هم می 

ها لفظ جنوبی اند و شرقی ها برای این محصول، لفظ شمالی چین را گرفته. غربی"چای"نام داشت و در جنوب چین    "تی "در شمال چین  



39 
 

ز کشورهای آسیای شرقی است. هند و برخی ا  ، را. اکنون چای به دومین نوشیدنی جهان پس از آب تبدیل شده است و کشتگاه آن، چین

 .ها به هند رفت و از هند به ایران آمد چای، همزمان با تسلط انگلیسی

اند که با آمدن  خوبی رواج یافته بود. گفته بازرگانان و تجار، به ایران آمده و به   یچای پیش از اینکه در ایران کشت شود، به واسطه 

 ها وسپرده شد. دوران ناصرالدین شاه قاجار که فرا رسید، شاه به چند نفر از درس خواندهچای، قهوه هم در جمع ایرانیان، به فراموشی  

شمسی که محمد میرزای    127۶ها به شکست انجامید تا سال  اولین تجربه  .مداران اجازه داد که چای را برای کشت به ایران بیاورندسیاست

به ایران آورد الهیجان کاشت.  شهر  در  را    هاآن   مردم،رغم مشکالت فراوان و حمایت نکردن  علی  و  کاشف السلطنه، هزار نهال چای را 

 .کارچای یمحمد میرزا، بعدها که در کاشت چای موفق شد، لقب کاشف السلطنه را گرفت و معروف شد به محمدمیرزا کاشف السلطنه

در میان مردم این افسانه رایج است که کاشف السلطنه چند تخم چای را در عصای خود مخفی کرد و به ایران آورد که از صحت آن   

ادامه تحصیل به دانشگاه سوربن فرانسه   کسی باخبر نیست. کاشف السلطنه متولد تربت حیدریه بود و در دارالفنون درس خواند و برای 

جا فکر کاشت چای در ایران، در ذهنش جوانه زد. کاشف السلطنه،  ، ژنرال کنسول ایران در هند شد و در همانرفت. به ایران که برگشت

های مزارع چای این شهر، جای گرفته است. وی  که بر باالی یکی از تپه دارد  اکنون پدر چای ایران نام گرفته و مقبره ای در شهر الهیجان  

،  "روم دنبال چای... انشاءاهلل کسان دیگری هم در فکر رفع احتیاج سایر کاالها باشند می "  :ی نویسدهایش این گونه مدر یکی از یادداشت

میو   می  ":  گویدهمچنین  ایران خارج  از  ساله  هر  برای خرید چای  تومان  کرور  ده  شاید  مبلغ  بماند،  مملکت  در  مبلغ  همین  اگر  شود. 

 ".جلوگیری از پریشانی و فقر مملکت بکند

 

 ؟نیستچای درست  ی کدام گزینه درباره.  بر اساس بند اول  7

 مندان بوده است.الف( در ابتدا در اروپا مصرف چای منحصر به ثروت     

 ب( چای احتمااًل برای نخستین بار در چین رواج یافته است.    

 ها با چای آشنا شدند. ها از طریق چینیج( ژاپنی    

 اند.   مند بودههای بسیار دور به نوشیدن چای عالقهگذشته های از د( ایرانی    

 

 شود؟.  کدام گزینه از عبارت زیر برداشت می8

 . "آوردرسد و چندی بعد، از قاره آمریکا هم سردرمیبه موازات ورود به اروپا، چای به روسیه هم می"                  

 

 رسد. آمریکا میالف( چای ابتدا به اروپا و روسیه، سپس به     

 رسد.  ب( همزمان با اروپا، چای به روسیه و آمریکا می    

 رسد. ج( چندی بعد از ورود به آمریکا چای به اروپا و روسیه می     

 رسد.د( چای ابتدا به اروپا سپس به روسیه و آمریکا می    
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 شود؟ .  کدام گزینه از بند دوم برداشت می9

 ترین نوشیدنی دنیاست.  ب( چای محبوب       الف( نوع چای در جنوب چین متفاوت با شمال چین است.     

 شود. د( چای در برخی از کشورهای اروپا کشت می                                ج( چای از طریق هند به ایران راه یافت.    

 

 ه دارد؟  در بند سوم به کدام گزینه اشار" هاآن".  واژة 10

 ها  د( تجربه                       ج( مردم                   ب( مشکالت الف( نهال چای                          

 

 ؟صحیح نیست.  بر اساس بند سوم کدام گزینه 11

 های خود قهوه بنوشند. داشتند در جمعالف( پیش از چای ایرانیان دوست      

 کشت در ایران، میان مردم رواج یافته بود.ب( چای پیش از       

 ج( در ابتدا مردم از کاشت چای در ایران حمایت نکردند.       

 د( کاشف السلطنه در کاشت چای موفق نبود.       

 

 ی کاشف السلطنه صحیح است؟. کدام گزینه درباره12

     ب( ژنرال کنسول ایران در فرانسه بود. .                     دنیا آمدالف( در الهیجان به      

 د( در هند تحصیل کرد. پدر چای ایران است.             ج( مشهور به        

 

 . کدام گزینه بهترین عنوان برای این متن است؟ 13

 ایران    ها در ب( انواع نوشیدنیی چای در ایران                      الف( تاریخچه     

 ها در جهان ی چای در جهان                        د( انواع نوشیدنیج( تاریخچه      
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 3خواندن 

ها استفاده کنیم. شده را حفظ کنیم و دوباره از آنتوانیم مواد مصرفها میهایی است که به کمک آنبازیابی یا بازیافت نام روش    

میالدی معرفی شده است، اما قدمت   1970ی محیطی در دهه های زیست بازیافت به عنوان یک مفهوم مدرن با جنبشرسد اگرچه به نظر می

گردد. قبل از عصر صنعتی، ساخت سریع و ارزان محصوالت مقدور نبود، بنابراین هر فرد به نوعی بازیافت را  آن به هزاران سال قبل برمی

 شد.  ها انجام میافتاد و عمدتاً بازیافت داخل خانهندرت اتفاق میهای بازیافت در مقیاس بزرگ بهکرد. با این حال، برنامهامتحان می 

های اقتصادی دلیلی شد تا بیشتر  میالدی حفظ منابع طبیعی و بازیافت در برخی نقاط جهان اهمیت یافت. بحران  40و    30ی  در دهه    

زنده   برای  بیاوافراد  روی  بازیافت  به  دههماندن  در  نداشتند.  را  جدید  محصوالت  خرید  برای  مالی  توانایی  چراکه  میالدی    50ی  رند، 

-محصوالتی از قبیل نایلون، پالستیک و بسیاری از فلزات به علت کمبود، روزانه بین مردم تقسیم و در جهت کمک به جنگ بازیافت می

شدن حفاظت از محیط زیست در میان عموم مردم شد و این مسئله  رنگ شدند. با وجود این، رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی باعث کم

زمان جنبش  زیستتا  دچارهای  سال  چندین  مدت  به  بازیافت  هرچند  داشت.  ادامه  به  محیطی  اما  افزایش  ضعف شد،  سالیانه  کلی،  طور 

های بازیافتی، تقویت  بازیافت و قوانین نیازمند به مجموعهتوان به پذیرش عمومی گسترده، بهبود اقتصاد  آمیز آن مییافت. از نتایج موفقیت

 شده در فرآیندهای تولید اشاره کرد. محتوای بازیافت 

سال      جهان  مختلف  شدهکشورهای  متوجه  که  میهاست  زباله  هزینهاند  فقط  و  باشد  درآمد  منبع  محیطی  تواند  زیست  و  مالی  ی 

سازی و اجرای قوانین مربوط، در سطح خانگی و تجاری انجام  بر فرهنگ در این حوزه عالوه النکهای  گذارینداشته باشد. بنابراین سرمایه

ی بازیافت زباله و دوستی با محیط  ی اروپا سمبل و الگویی برای سایر کشورها در زمینهگیرد. در حال حاضر کشور آلمان در اتحادیهمی

های بازیافت زباله را به خود اختصاص داده  ترین سیستمجهان، یکی از پیشرفتهزیست است و در آسیا، ژاپن، مهد تکنولوژی و فناوری  

های عظیمی برای سوزاندن زباله ساخته شده است و از گرمای حاصل از سوزاندن زباله،  است. به این صورت که در سرتاسر ژاپن کوره

قدمتی طوالنی دارد و به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شده است.  کنند. در ایران نیز بازیافت مواد  برق و در مواردی هم آب گرم تولید می 

 دهد.  به طوری که اولین کارخانه در ایران برای بازیافت مواد بازیافتی صد سال قبل تأسیس شد و تاکنون به فعالیت خود ادامه می 

به       را  آلومینیوم  و  فوالد  کاغذ، شیشه،  نظیر  موادی  دنیای مدرن  در  انسان  پاکت،  امروزه  روزنامه،  کتاب،  تولید  برای  فراوان  مقدار 

ریزند و این گیرد. مردم این مواد را پس از مصرف دور میای، قوطی، وسایل نقلیه و بسیاری چیزهای دیگر به کار میجعبه، ظروف شیشه

ع کنیم تا بهداشت محیط حفظ شود. مشکل های ماندنی را دفآورد: اول آنکه باید مقدار زیادی زبالهمسئله دو مشکل اساسی را به وجود می

یابد. بنابراین بهترین راه حل برای  اند، افزایش میساخته شده   هاآندوم آن است که هر روز تقاضا برای مواد خاصی که این محصوالت از  

 این مسئله بازیافت مواد است.  

بازیافت      ی آهن، پالستیک، شیشه، کاغذ، مقوا، برخی مواد شیمیایی و  هآالت، قراضپذیر هستند عبارتند از: آهنموادی که معمواًل 

کند و مصرف مواد  های ملی جلوگیری میشود. بازیافت این مواد از هدر رفتن منابع سودمند و سرمایهآشغال که به کود کمپوست تبدیل می
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زیست زیباتر  یابد. در نتیجه با بازیافت، هم محیطیای نیز کاهش مدهد. با این کار تولید گازهای گلخانه خام و مصرف انرژی را کاهش می

 تر خواهیم داشت و هم اقتصاد به شکوفایی بیشتری خواهد رسید.  و سالم

 

 ی بازیافت درست است؟. براساس بند اول کدام گزینه درباره14

 الف( بازیافت مفهومی نو و جدید است.     

 ب( افراد در گذشته قادر نبودند مواد را بازیافت کنند.      

 آوری و بازیافت زباله بود.های مردم در گذشته مکان جمع( خانهج    

 شد.  د( پیش از عصر صنعتی بازیافت با ابزارهای امروزی انجام می    

 

 ؟ شودنمی.  کدام گزینه از بند دوم متن برداشت 15

 تدریج مردم به اهمیت آن پی بردند. پس از جنگ جهانی رونق نداشت، اما به ی بازیافتالف( مسئله     

 های اقتصادی باعث کاهش توجه به بازیافت شد.بحرانب(     

 میالدی جنگ یکی از عوامل بازیافت نایلون، پالستیک و فلزات بود.  50 یدر دههج(     

 ش و رونق یافت.  د( پس از جنگ جهانی اقتصاد بازیافت به تدریج افزای    

 

 تر است؟ ی »کالن« در بند سوم از نظر معنایی به کدام گزینه نزدیک .  واژه16

 د( مفید                 بزرگ  ج(     ب( مهم                   الف( کامل                 

 

 زند؟  . نویسنده در بند سوم به چه منظور آلمان و ژاپن را مثال می17

 کنند.  ترین کشورها از زباله بهترین استفاده را می نشان دهد پیشرفتهالف( تا      

 شود.  ب( تا نشان دهد زباله در این کشورها زیاد تولید می      

 ج( تا نشان دهد بازیافت زباله اهمیت چندانی در اروپا و آسیا ندارد.      

 د( تا نشان دهد استفاده از فناوری در بازیافت زباله کارآمد و درآمدزا است.       

 

 ها« در بند چهارم به کدام کلمه اشاره دارد؟.  ضمیر »آن18

 ( مواد خاص د  های ماندنی        ب( محیط                   ج( زباله    الف( محصوالت                  
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 را کامل کنید. )دو گزینه اضافی است(. براساس متن جدول زیر 19

 معایب بازیافت نکردن  مزایای بازیافت کردن 

  

  

 

 

 افزایش تقاضا برای مواد خاص مورد نیاز مردم                               های ملی                                        ب( الف( اتالف سرمایه   

 د( تبدیل آشغال به کود کمپوست های ماندنی برای حفظ بهداشت محیط              دفع زبالهج(   

 قتصاد  ( کسب درآمد بیشتر و رونق اوای                                         کاهش گازهای گلخانه ه(    
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

                                                                                         کد داوطلبی: 

 

 

 "  1 نوشتن آزمون"

 

 نمره(  5. ) کلمه خالصه کنید 70را که شنیدید، در  ایسخنرانی
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 خردبه نام خداوند جان و 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

                                                                                         کد داوطلبی: 

 

 

 «2»آزمون نوشتن 

 

 نمره(  15کلمه( ) 200بنویسید. )ی موضوع زیر انشایی . درباره1
 

. 
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............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

................................................................................................................................. .................................................................................................... 

 

 
 

مهم به شما،  بگیرد،  نظر  یاد  را  آن  باید  امروز  دنیای  در  موفقیت  برای  فرد  هر  که  مهارتی  ترین 

 چیست؟ با ذکر دلیل و مثال توضیح دهید. 
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 چهار نمونه آزمون شمارۀ 
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 (A)امتحان جامع زبان فارسی 

 

 1گوش کردن بخش 

 

 ؟ نشدگو مطرح وکدام موضوع در این گفت .1

 ب( تسویه حساب              ج( امانت کتاب                       د( خرید کتاب          الف( برگشت کتاب  

 

 گو کدام جمله درست است؟وبا توجه به گفت .2

 الف( دانشجو کتاب را در خوابگاه گم کرده بود 

 ب( دانشجو فقط باید کتاب را از انتشارات بخرد. 

 ج( دانشجو گفت که دوستش کتاب را تحویل داده است.   

 د( دانشجو کتاب را از پرتال تمدیدکرده بود.

 

 علت افزایش جریمه کتاب چه بود؟  .3

 د(  رزرو شدن کتاب             ج( گم کردن کارت           الف( گم کردن کتاب            ب( تمدید نشدن کتاب       

 

 ید چطور جریمه را پرداخت کند؟به گفته کتابدار دانشجو با .4

 د( پرداخت نقدی  ج( از طریق پورتال            ب( مراجعه به بانک   الف( مراجعه به کتابخانه 

  

 دانشجو چقدر فرصت دارد تا کتاب مفقود شده را به کتابخانه برگرداند؟  .5

 ماه  2د(       هفته   2ج(   روز  15ب(   روز   30الف( 
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 2گوش کردن بخش 

 

 های دیگر  ......................... کرد که نسبت به ماشین ای را طراحیشوییدانشجو ماشین ظرف .6

 تر است. الف( متداول 

 تر است. مصرفب( کم

 تر است.  ج( ظاهرش متفاوت

 تر است.د( قیمتش ارزان

 

 کند؟ چه چیزی طراحی دانشجو را خالقانه می .7

 ای در باالالف( استفاده از در شیشه

 ب( استفاده از سنگ به جای دکمه

 اکسید کربن برای شستشو ج( استفاده از دی

 های قوید( استفاده از پاک کننده

 

 شستن، دی اکسید کربن ............  ۀدر انتهای چرخ .8

 شود.الف( در هوا منتشر می

 شود.آوری میب( برای استفاده مجدد جمع

 .روددیگری می  ها به محفظهج( همراه با چربی

 د( با اب تخلیه می شود. 

 

 دانشجو برای ....................... به کمک استاد نیاز داشت.  .9

 طرحش  الف( ارائه      

 اش ب( شیوه طراحی      

 ج( انتخاب مواد اولیه       

 د( انتخاب نوع سنگ               

 

 پیشنهاد استاد برای طراحی دانشجو چه بود؟   .10

 مواد با کیفیت الف( استفاده از 

 ماده کردن طرحآب( زودتر 

 ج( ساخت یک ماکت 

 د( نوشتن یک مقاله  
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 3گوش کردن بخش 

 

 باشد؟های اخیر میهای صنعت تولید محصوالت غذایی در سالهای استاد، کدام گزینه جزو چالش. بنابر صحبت11

 الف( رشد سریع در بازارهای نوظهور

 ب( افزایش قیمت این محصوالت

 رشد کند در بازارهای نوظهورج( 

 د( استقبال مشتریان از این محصوالت

 

 های استاد، چند درصد از مجموع درآمدهای شرکت نستله از محل فروش »نسکافه« و »اسپرسو« بوده است؟. بنابرگفته12

 ۶۸/21د(                    ۶۸/22ج(                    7۸/22ب(                7۸/21الف(  

 . کدام کشور بیشترین واردات محصوالت »جی بی اس« را دارد؟13

 الف( آمریکا                  ب( برزیل                   ج( فرانسه               د( سوییس

 

 . کدام گزینه دربارة شرکت »کوکاکوال« درست است؟14

 الف( دومین شرکت بزرگ تولیدکنندة نوشابة گازدار در دنیا است.

 توسط یک داروساز آمریکایی تأسیس شد.  1۸9۸در سال  ب( 

 شود.ج( کنستانترة محصوالت کوکاکوال در دویست کشور تولید می

 شود.های سراسر دنیا انجام مید( فروش و توزیع محصول نهایی در شرکت

 

 ایران اطالعات جمع آوری کنند؟های تولید و عرضۀ محصوالت غذایی در جویان خواست دربارة شرکت. چرا استاد از دانش15

 برای مقایسه بین....................

 های فروش محصوالت در کشورهای مختلفالف( روش

 ب( جامعة هدف محصوالت در کشورهای مختلف

 ج( بازار مصرف این محصوالت در کشورهای مختلف

 ها در کشورهای مختلفد( بررسی زیان این شرکت
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 4گوش کردن بخش 

 نیست؟ براساس سخنرانی، کدامیک از موارد زیر دربارة سردرد میگرنی درست . 16

 شود. الف( با باال رفتن سن افراد، شدت سردرد میگرنی بیشتر می

 ب( ممکن است سردرد میگرنی به صورت دوطرفه هم باشد. 

 ج( تعداد مبتالیان خانم از تعداد مبتالیان آقا بیشتر است.

 شود. طرف سر به طرف دیگر منتقل   از یکتواند می د( این درد

 

 های استاد ، کدامیک از موارد زیر از عوامل ایجاد کنندة سردرهای میگرنی است؟. بر طبق صحبت17

 دار الف( استفاده بیش از حد از داروهای کافئین

 صدای بلند   و نور زیاد مثل  های قوی محرکب( 

 ها  مثل اضافه وزن فیزیکی در خانم ج( تغییرات 

 رویهای سبک بدنی و پیادهد( ورزش و فعالیت

 

 هایی در ارتباط است؟. طبق این گزارش میگرن با چه بیماری 18

 الف( دیابت و قند خون  

 ب(  بیماری های تنفسی  

 افسردگی و اضطراب ج( 

 و تومور  د( انواع سرطان

 

 های پیشگیری از وقوع سردردهای میگرنی چیست؟. یکی از راه19

   نوشیدن مقدار مناسب آبالف( 

 افزایش ساعات خواب در شب  ب(

 ضدتهوع ج( مصرف داروهای 

   ارسال سیگنال به اعصاب مغزید( 

 

 است؟ نادرست . به طور کلی دربارة درمان میگرن کدامیک از موارد زیر  20

 و تسکین عالئم است. شروع هدف از درمان میگرن جلوگیری از الف( 

 کنند .میجلوگیری  سردرد میگرنیاز بدتر شدن   فقط ها سکنمُ ب(

 . توان استفاده کردمیمیگرن عالئم  بهبودبرای   داروهای ضدتهوع ج( از 

 اند. د(  دانشمندان روش خاصی برای درمان قطعی میگرن معرفی کرده
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 به نام خداوند جان و خرد 

 دانشگاه فردوسی مشهد زبانان، مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 

 1خواندن 

یتان در  های فردی و اجتماعی است. فکر کنید که شما و اعضای خانوادهجایی، یکی از نیازهای اساسی انسان در فعالیتتحرّک و جابه    

اید. به انواع وسایل و  ونقل استفاده کردهکدام وسایل حملوآمد کرده و از  های دیگر رفتماه گذشته برای چه کارهایی از مکانی به مکان

کاالهای اطراف خود نگاه کنید و بگویید هر یک از کاالهای مورد استفادة شما در کدام نواحی دور و نزدیک تولید شده و چگونه به دست  

 ونقل وابسته است؟  اند. به نظر شما زندگی ما چقدر به حملشما رسیده

کردند. در آن زمان در منطقة  برای حمل بار از چهارپایان استفاده می   هاها، انسانر هزار سال قبل، در زمان نخستین تمدّنبیش از چها    

که چرخ اختراع شد، همچون کشف آتش  های آبی معمول بود، اما هنگامیها و کانال های پارویی در رودخانهونقل با قایقالنهرین حملبین

های آن دوره پدید آمد. نخستین چرخ در هزارة چهارم پیش از میالد در سرزمین باستانی سومر ساخته شد.  گی انسان تحول بزرگی در زند

 ها آسان کرد.   جایی و مسافرت را برای انسانترین تأثیرات این فناوری این بود که جابهیکی از مهم

دهد. برای مثال در نقاط مختلف  های زمانی مختلف نشان میر دورهونقل و گسترش آنها را دهای حملشواهد تاریخی، وجود شبکه    

فرش گسترده و های سنگ سراهایی ایجاد شده بود. همچنین جادهها و کاروانجایی، راه ایران در دورة هخامنشیان برای جابه  پهناور  قلمرو

داد؛ اینها  دة ابریشم نیز شرق آسیا را به غرب اروپا پیوند میکردند. جاطوالنی در امپراتوری روم، همة نقاط را به مرکز و پایتخت متصل می

 وآمد از یک مکان به مکانی دیگر است.  های گذشتگان برای ایجاد ارتباط و رفتهایی از تالشنمونه

-النی را طی میهای طو کندی و با صرف زمان زیاد، مسافتونقلِ زمینی بهم.(، وسایل حمل  1۸00ـ  1۸70تا پیش از انقالب صنعتی )     

بار و در دریاها  توانستند میزان کمی بار را حمل کنند. در خشکیکردند و فقط می ها، نیروی انسان و چهارپایان، عامل حرکت مسافر و 

 ونقل آبی و ریلی به وجود آورد.  ها بود. بعدها اختراع موتور بخار تحول بزرگی در حملنیروی باد، محرّک کشتی

نوزدهم، نخستین قطار مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شد. این قطارها در بین شهرها به حرکت درآمدند و این  در اوایل قرن      

تر بار و حمل بارهای سنگین به نقاط نسبتاً دور  ونقل ریلی باعث حرکت آسانکشور را به زادگاه قطار تبدیل کردند. به این ترتیب، حمل

ونقل  سنگ، سرعت و کارایی وسایل حملبه جای زغال آن یدا کرد. بعدها با کشف و استخراج نفت و استفاده از مرور رونق بسیار پشد و به

انبوه خودرو، چهرة فضاهای شهری و خارج از شهرها را تغییر داد. خیابان های اصلی و  بیشتر شد. در اوایل قرن بیستم، اختراع و تولید 

تقاطع و  شبکهفرعی  و  شهرها  در  مکانجاده  هایها  آن،  دنبال  به  و  شدند  ساخته  روستاها  و  شهرها  بین  وسیع  خدمات  ای  مراکز  و  ها 

 های اتومبیل به وجود آمدند. ها و تعمیرگاهراهداری، مانند پمپ بنزین
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    ( و موجب    1939ـ  1945طی جنگ جهانی دوم  بیشتری داشت  توان  موتور جت  آلمان ساخته شد.  در  اولین هواپیمای جت  شد  م.( 

تری ساخته شود و هواپیماهای جت مسافربری در آسمان به پرواز درآیند. بعدها با تولید هواپیماهای بویینگ،  هواپیماهای مسافربری بزرگ 

 ونقل هوایی در سراسر جهان گسترش یافت. حمل

ـ  2ونقل  و تقاضا برای حملـ افزایش جمعیت  1ونقل شده است:  در نیم قرن اخیر سه عامل موجب گسترش و تحول در صنعت حمل    

ونقل، ونقل. در راستای پیشرفت در صنعت حملهای علمی و فناوری در تولید وسایل حملـ پیشرفت3گسترش تجارت و اقتصاد جهانی  

مومی  پیکر، قطارهای تندرو و انواع خودروهای شخصی و عها، هواپیماهای مسافربری پهن کشپیکر کانتینری و نفت های غولامروزه کشتی

 کنند. جا میهای مختلف در سرتاسر جهان جابهاند و انسان و انواع کاال را بین مکانتولید شده 

می      گفت حملبنابراین  مهم توان  از  یکی  فعالیتونقل  بین  ترین  ارتباط  و  اقتصاد  در  مهمی  نقش  و  است  امروز  در جهان  انسانی  های 

المللی به های اقتصادی را در داخل کشورها یا در سطح بینونقل، مردم و انواع فعالیتی حملهاها و نواحی دارد. تا آنجا که سیستممکان

 دهد. هم پیوند می

 

 با توجه به بند دوم، کدام گزینه درست است؟ .1

 الف( در گذشته استفاده از چهارپایان امری معمول نبوده است. 

 شد. انجام می ها ها در رودخانهونقل با کشتیحمل ب( در گذشته

 ها تاثیر زیادی نگذاشت.  ج( اختراع چرخ در زندگی انسان

 سال قبل از میالد ساخته شد.   4000د( نخستین چرخ در حدود 

 

 در بند سوم، کدام گزینه از نظر معنایی به واژة » پهناور« نزدیک است؟ .2

 پایدار الف( زیاد            ب( گسترده              ج( پهن              د( 

 

 ؟ نیستونقل پیش از انقالب صنعتی های حملکدام گزینه از ویژگی .3

 ها بود.الف( نیروی باد محرّک کشتی

 شد. ونقل سریع انجام می ب( حمل

 ج( میزان حمل بار بسیار کم بود. 

 جایی زمینی کم بود.  د( سرعت جابه

 

 در بند پنجم، ضمیر»آن« به کدام گزینه اشاره دارد؟ .4

 ونقل ریلی         ج( نفت           د( کشف نفت گ          ب( حملسن الف( زغال
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 مرکز اصلی تولید قطار مجهّز به موتور بخار کدام کشور بود؟ .5

 الف( آلمان               ب( انگلستان                ج( روم              د( ایران  

 

 ؟نیست ونقلکدام گزینه از عوامل پیشرفت و تحوّل در صنعت حمل .6

 الف( افزایش جمعیت  

 های جدید  ب( تکنولوژی

 المللی ج( تجارت بین

 پیکر های غول د( کشتی

 

 ونقل شده است؟ ها باعث پیشرفت در حمل ترتیب اختراع کدام وسیلهبه .7

 الف( چرخ، موتور بخار، قطار، نفت 

 ب( چرخ، موتور بخار، نفت، موتور جت 

 موتور جت ج( چرخ، موتور بخار، خودرو، 

 د( چرخ، قطار، زغال سنگ، خودرو

 

 2خواندن  

واقع  در  است.  سالم  جامعه  به  رسیدن  برای  قدم  نخستین  بیماری ۶0 خودمراقبتی،  میدرصد  کاهش  مراقبتی  خود  انجام  با  یابد.  ها، 

کند تا »به طور مستقل« از سالمت  استفاده می خودمراقبتی، عملی است که در آن، هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع 

  .قدم اول در سالمت، این است که یاد بگیریم چگونه از خودمان مواظبت کنیم . در حقیقتخود مراقبت کند

از مراقبت      استفادة صحیح  افراد تصـمیمات درسـتی دربـارة  این است کـه  تقویت خودمراقبتی  بهداشتی  مهمتـرین دستاوردهای  های 

توان به تجدید  ترین آن میخودمراقبتی مزایایی دارد که از مهم  بگیرند و رفتارهای مراقبت از خود را به طور مناسـب انتخاب و اجرا کنند.

به نفس، عزت   تندرستی جسم، افزایش اعتماد  انرژی، کاهش استرس، ایجاد احساس شادی، آرامش و صلح، تقویت احساس سالمت و 

شود: جسمی، عاطفی و روانی، اجتماعی  زندگی و افزایش انگیزة موفقیت اشاره کرد. خود مراقبتی شامل چند بخش مینفس، شور و شوق  

 و معنوی.

رژیم غذایی    شود.های ورزشی و خوردن غذاهای سالم میها، تمرینخودمراقبتی جسمی که نیازمند زندگی سالم است، شامل فعالیت       

بر سالمت ج  تنها  نه  دارد.و ورزش  زیادی  بسیار  تاثیر  نیز  انسان  روانی  و  بر سالمت روحی  بلکه  به    سمی،  توجه  عاطفی،  مراقبتی  خود 

هایمان برای  نیازهای عاطفی و مراقبت از سالمت روان است. سالمت عاطفی و روانی ما بستگی به نگاهی دارد که نسبت به خود و توانایی

داشتن سالمت روانی و عاطفی شامل احساس رضایت، اعتماد به نفس کافی، صمیمیت،    مدیریت احساسات و مقابله با مشکالت داریم.

خودمراقبتی اجتماعی یعنی داشتن فعالیت اجتماعی و حفظ روابط بین    رغبت به زندگی، شادی و نشاط و توانایی مقابله با استرس است.
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یم. همچنین روابط و تعامالت اجتماعی،  با تقویت سیستم  کند تا سالمت روحی  و روانی خوبی هم داشته باشفردی که به ما کمک می 

تر شویم و در سایه لطف و  کند به خدا نزدیکخودمراقبتی معنوی به ما کمک می  شود.ها میایمنی بدن سبب حفظ انسان در برابر بیماری

شود و بخشی از سالمت روان افراد جامعه  یتر با مشکالت زندگی مقابله کنیم، در واقع داشتن رابطه معنوی باعث آرامش م رحمتش، آسان

 کند.را تضمین می

های غیرواگیر  های اصلی نظام سالمت هستند؛ این در حالی است که شیوع بیماریهای مزمن یکی از مهمترین چالشامروزه بیماری     

خودمراقبتی،     دارد.  میرهاون نوع مرگ ایدرصد مرگ و میرها در جهان است و خودمراقبتی نقش بسیار مهمی در کاهش  ۶0 مزمن، مسؤول 

یکی از رفتارهای ارتقا دهندة سالمتی است؛ رفتارهای ارتقاء دهندة سالمت عبارتند از هر گونه اقدامی که برای افزایش و نگهداری سطح  

ن، حفظ و ارتقای سالمت خود  اگرچه خودمراقبتی، فعالیتی است که مردم برای تأمی  شود.سالمتی و خود شکوفایی فرد و یا گروه انجام می 

می همانجام  همسایگان،  دوستان،  خانواده،  فرزندان،  به  مراقبت  این  گاهی  ولی  هممحلیدهند؛  و  میها  گسترش  نیز  آنان  و شهریان  یابد 

 دستیابی به آن، ارتباط نزدیک و مستقیمی با عملکردهای دولت دارد. 

کشور تأمین، حفظ و ارتقای سالمت و کیفیت زندگی تمام افراد جامعه است. برای رسیدن  های مهم نظام سالمت در هر  یکی از هدف    

از  انسان در همه مراحل زندگی  تأمین سالمت جسمی، روانی و اجتماعی  برای  امکانات و تسهیالت مناسب  این هدف، فراهم کردن  به 

ت و عوامل اجتماعی نیز در تعیین سطح سالمت افراد مؤثرند.  شناختی نیسرود. سالمت فقط یک امر زیستجمله حقوق اولیه به شمار می

این وضعیت کمک می داشتن  به  زیادی  مهمعوامل  از  که  آنکنند  میترین  احساس  ها  فراغت،  اوقات  گذراندن  اجتماعی،  اعتماد  به  توان 

 امیدواری، اعتقادات دینی و احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی  اشاره کرد. 

با       انتشارگسترش رسانه  امروزه  منابع اطالعاتی برای عموم مردم آسان شده است،   به دسترسی  اینترنت، طریق از اطالعات  سریع  ها و 

به بنابراین مهارت این اطالعات و  به  افراد برای دستیابی  بر رفتار و وضعیت آنکارگیری و درک صحیح آنهای  قابل توجهی  تأثیر  ها ها، 

مهارت این  داشت.  میه خواهد  شناخته  سواد سالمت  عنون  با  اخیرا  اطالعات  ا  درک  و  پردازش  کسب،  ظرفیت  را  سواد سالمت  شوند. 

ها، زمینه  ها تا زمانی که دولتهای مناسب در زمینه سالمت، تعریف کرده اند. با وجود اینگیریاساسی و خدمات مورد نیاز برای تصمیم

 آید.نکنند، دستیابی به موفقیت در امر خودمراقبتی به طور کامل به دست نمیمناسب اجتماعی و اقتصادی را برای مردم فراهم 

 

 ؟ نیست. کدام گزینه از مزایای خود مراقبتی  8

 شور و شوق زندگی تجدیدانرژی ،افزایش الف(

 درصدی بیماری های مزمن   ۶0کاهش استرس، افزایش  ب(

 ایجاد احساس شادی، ، افزایش عزت نفس ج(

 تقویت احساس تندرستی جسم آرامش و صلح، د( 

 

 . بر اساس بند سوم کدام گزینه درست است؟ 9

 الف( خود مراقبتی جسمی داشتن روابط با دیگران است.  

 ب( خود مراقبتی معنوی، تقویت سیستم ایمنی بدن است. 

 های منظم ورزشی است.ج( خود مراقبتی عاطفی داشتن فعالیت



55 
 

 روان تاثیر دارد. د( خود مراقبتی جسمی بر روی سالمت 

 

 با توجه به آخرین جمالت بند چهارم........   .10

 الف( خودمراقبتی صرفا امری مستقل و شخصی است. 

 دهند.ها ارتقای سالمت خود را گسترش میب( دولت

 ها و همسایگان ممکن نیست.محلی ج( ارتقای سالمت در هم

 شود. د(خود مراقبتی محدود به شخص و فرد نمی

 

 شود؟کدام گزینه برداشت میاز متن   .11

 ها در گسترش خود مراقبتی اهمیت دارد. الف( فراهم شدن عوامل اجتماعی توسط دولت

 شناختی و فردی است که افراد مسئول گسترش آن هستند. ب( خودمراقبتی امری زیست 

 کنند. ج( خودمراقبتی نوعی ارتباط معنوی است که افراد برای آرامش روانی استفاده می

 ها و  اطالعات از طریق اینترنت بر نقش فردی خودمراقبتی تاکید شد.با گسترش رسانهد( 

 

چه  های مناسب در زمینه سالمت،گیریظرفیت کسب، پردازش و درک اطالعات اساسی و خدمات مورد نیاز برای تصمیم   .12

 نام دارد؟

 الف( ارتقای سالمت  

 ب( سواد سالمت 

 ج( سالمت عاطفی 

 سالمت د( نظام 

 

 ؟ نیستعوامل اجتماعی در تعیین سطح سالمت افراد کدام گزینه از   .13

 الف( احساس امنیت اقتصادی 

 ب( گذراندن اوقات فراغت 

 ج( احساس امیدواری 

 ها د(گسترش رسانه

 

 ای است؟« مرگ بر اثر چه نوع بیماریاین نوع مرگ و میرهادر بند چهارم منظور از »   .14

 شایعالف(  بیماری های مزمن و 

 ب( بیماری های واگیر غیر مزمن

 ج( بیماری های غیر واگیر مزمن
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 د( بیماری های غیرمزمن و مسری 

 
 

 3خواندن 

افزایش روز به روز مصرف سوخت           انرژی در جهان  گسترش صنایع و  منابع  های فسیلی، باعث آلودگی محیط زیست و کاهش 

های فسیلی، »گاز  های پاک و ارزان هستند. در میان سوختدنبال استفاده کردن از سوخت  شده است؛ به همین دلیل بسیاری از کشورها به

می شناخته  ایمن  و  ارزان  پاک،  عنوان سوخت  به  ایران،  مانند  آن  کنندة  تولید  کشورهای  در  به خصوص  بی  طبیعی«  این،  وجود  با  شود. 

دهد. همین امر ضرورت  وطنان ما را، در معرض خطر مرگ قرار میهم  ای ازاحتیاطی و استفادة نادرست از گاز طبیعی، هر روز جان عده

 کند. ها را بیشتر آشکار میتوجه به کاربرد ایمن گاز طبیعی و رعایت استانداردهای الزم در ساختمان

اتفاق میآمارها نشان می   انفجار و خفگی  به دو علت  اثر گاز طبیعی،  بر  که مرگ و میر  به    %۸5افتد و حدود  دهد  مربوط  آن 

خفگی است. مسدود شدن دود کش و کامل نشدن چرخة سوخت، یعنی کم شدن اکسیژن در محل و متعاقب آن افزایش دی اکسید کربن،  

ازگرفتگی است که با عوارضی مانند سوزش چشم، آب ریزش بینی، سرگیجه، تهوع، خارش گلو و... ترین عوامل خفگی با گاز یا گاز مهم

شود که قاتل نامرئی است و بدون هیچ عالمتی باعث مرگ انسان  همراه است. هرچه میزان اکسیژن کم شود، گاز مونواکسید کربن تولید می

ی ساختمان، استفاده از حسگرهای نشت گازِ مونواکسید کربن و نیز شیرهای قطع  شود. به همین دلیل و برای ایمنیِ بیشتر، مقررات ملمی

 گاز در زمان زلزله را در ساختمان الزامی کرده است. 

امروزه در بازار حسگرهایی وجود دارد که نسبت به کم شدن اکسیژن و پخش مونواکسید کربن یا پخش گاز طبیعی در محل،              

کنند. اما این به تنهایی برای حفظ ایمنی ساختمان کافی نیست بلکه استفاده از شیرهای قطع  د را از وجود خطر آگاه میدهند و فرهشدار می

شود که بدانیم بیشتر نقاط ایران روی گُسل زلزله قرار دارند و  گاز هم، در ساختمان ضروری است. این ضرورت زمانی بیشتر احساس می

 ها، نشت گاز و انفجار ناشی از آن شوند. عث شکستن لولههای شدید، با ممکن است زلزله

شوند؛ و اگر مجتمع مسکونی  اگر محل استفاده از شیرهای ایمنی، ایستگاه داشته باشد، این شیرها در خروجی ایستگاه نصب می 

ای دارند.  ، عملکرد کامالً سادهشیرهای قطع گاز، فناوری پیشرفته و در عین حال   1■باشد، جلوی در هر ساختمان، یک شیر، الزم است.  

بر    3■ها به محض لرزش زمین به طور خودکار گاز را قطع می کنند. رعایت استاندارد تولید در ساخت این شیرها ضروری است.  آن  2■

باشند؛  کنند که فقط نسبت به حرکات زمین در زلزلهها را طوری طراحی میاین اساس آن به در زلزله های  4■های شدید حساس  ی که 

کنند و تا وقتی که اهرم آن باز شود، شیرهای ایمنی، مسیر عبور گاز را مسدود میها میرسد و موجب شکستن آنهای گاز آسیب میلوله

 کنند.  نشود، جریان گاز را دوباره وصل نمی

اسمش مشخص است، به صورت    شیرهای حساس به زلزله، دو نوع الکتریکی و مکانیکی دارند. نوع مکانیکی آن، همانطور که از 

ریشتر، در    4کردن لرزش زمین تا حداقل  شود. درون محفظة این شیر، یک گوی)توپک( وجود دارد که در صورت حسمکانیکی بسته می

د؛  کن تر عمل میتر و دقیقبندد. نوع الکتریکی شیرهای قطع کن، بسیار حساسکند و مسیر گاز را در خط لوله میداخل محفظه حرکت می
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کند و بالفاصله  مسیر جریان  دقیقه قبل از وقوع زلزله حس می  1ثانیه تا    10این شیرها، حسگری دارند که امواج ناشی از حرکات زمین را  

 بندد.گاز را می

کنندگان در سراسر جهان، فناوری ساخت تجهیزات ایمنی در مصرف گاز طبیعی، تنها در اختیار چند کشور است و بقیة مصرف 

ها را بخرند. این در حالی است که به تازگی پژوهشگران پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، شیرهای قطع  د محصوالت تولید شدة آنبای

شود. با  سوزی در زمان زلزله، باعث کاهش خفگی ناشی از نشت گاز در ساختمان نیز میاند که عالوه بر جلوگیری از آتشگازی ساخته

 شود.   ه از این سوخت طبیعی و پاک، به معنی واقعی ایمن نیز می، استفاداین فناوری

 

 هایی دارد؟با توجه به متن، گاز طبیعی چه ویژگی  .15

 شود. ها میالف( باعث مرگ و میر انسان

 ب( سوخت پاک و ارزان و ایمن است. 

 شود. ج( باعث آلودگی محیط زیست می

 د( سوخت فسیلی و خطرناک است.   

 

 کدام گزینه دربارة »قاتل نامرئی« درست است؟   .16

 الف(گاز مونواکسید کربن است.        

 ب(گاز دی اکســید کربن است.

 ج(گاز طبـیـعی و خانگی است.         

 د(کمـبود گـاز اکســیژن است.

 

 ا را الزامی کرده است؟هبا توجه به متن، مقررات ملی ساختمان رعایت کدام گزینه  .17

 الف(کنترل دودکش ها و استفاده از کپسول آتش نشانی در ساختمان 

 ب( استفاده از حسگرهای نشت گاز و شیرهای ایمنی در ساختمان

 ج( استفاده از شیرهای قطع کننده گاز در خروجی هر ساختمان

 د( استفاده از حسگرهای هوشمند و سیستم هشدار در ساختمان

 

 ؟ یستینه، دلیل ضرورت استفاده از شیرهای قطع گاز در ساختمان، نکدام گز  .18

 شوند. های شدید، با قطع جریان گاز مانع انفجار آن میالف( برای این که در هنگام زلزله

 تواند باعث بروز خطر شود.ب( زیرا ایران بر روی گسل زلزله قرار دارد و این مسئله می

 توانند خطر گاز طبیعی را هشدار دهند. تنهایی نمیج( چون حسگرهای نشت گاز به 

 ها را الزامی کرده است.د( به این دلیل که مقررات ملی ساختمان، استفاده از آن
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 است؟  4جمله زیر مربوط به کدام شماره در بند   .19

 تأثیری بر آن ها نخواهد داشت«.»و هیچ گونه لرزشی ناشی از عبور وسایل نقلیة سنگین یا خالی شدن بار در محل نصب،  

 4د(                                 3ج(                                2ب(                               1الف( 

 

 شود؟برداشت می 5کدام گزینه از بند   .20

 کنند. تر از شیرهای الکتریکی عمل میتر و حساسالف( شیرهای مکانیکی دقیق

 کنند.ریشتر، جریان گاز را قطع می 4های بیشتر از  ای الکتریکی در زلزلهب( شیره

 کنند.ج( شیرهای مکانیکی پس از حس کردن لرزش زمین، جریان گاز را قطع می

 بندند.  ها را مید( شیرهای الکتریکی بعد از شروع زمین لرزه، جریان گاز در لوله
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 به نام خداوند جان و خرد                                                

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهد مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی 

 
  نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب:●

 

 "  1نوشتن آزمون "

 

 نمره(  5) بنویسید کلمه  50حداقل ای از سخنرانی را  در خالصه. 1
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 به نام خداوند جان و خرد                                                

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهد مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 زبان فارسی  امتحان جامع

  
  نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب:●

 

 "  2 نوشتنآزمون "

 

 نمره(  15) کلمه(  200)بنویسید. انشاییی موضوع زیر . درباره2
 

 
ها را به سرعت ترجمه کنند. بنابراین، بعضی  توانند همه زبانافزارهای کامپیوتری میامروزه بسیاری از نرم

ها  معتقدند که یادگیری یک زبان خارجی نوعی هدر دادن وقت و هزینه است. آیا شما با نظرِ آناز افراد 

 موافق هستید یا مخالف؟ دالیل خود را با ذکر مثال توضیح دهید. 
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 پنج نمونه آزمون شمارۀ 
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 به نام خداوند جان و خرد   

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                                                                                             

 

 1گوش کردن بخش 

 

 دانشجو به اداره رفاه چه بود؟  ۀعلت مراجع .1

 د(تکمیل پرونده    ج( انتخاب واحد   ب( درخواست وام         مدارک ضامن  الف( ارائة 

 

 ها درست است؟کدام یک از گزینه .2

 . ب( دانشجو انتخاب واحد نکرده است      . الف( تحصیل دانشجو تمام شده است

 .د( دانشجو فقط یک ترم را گذرانده است       . ج(دانشجو در سال دوم تحصیل است

 

 چرا دانشجو باید پیش آقای حسینی برود؟  .3

 د( گرفتن کپی  ج( تکمیل پرونده                  ب( انتخاب واحد      الف( تسویه حساب 

 

 های وام چطور باید پرداخت شود؟کارمند اداره، قسط  به گفتۀ .4

 . التحصیلی تسویه کندب( قبل از فارغ           .ترم بعد از گرفتن وام پرداخت کندالف( 

 . د( ترم ماقبل آخر باید پرداخت شود                     .ج( بعد از پایان تحصیل همه را بپردازد

 

 است؟ نادرستکدام گزینه  .5

 . توانند وام مسکن بگیرند.            ب( دانشجویان غیر ایرانی می الف( این دانشجو شرایط دریافت وام را ندارد

   .لی از شرایط اصلی دریافت وام استد( بورسیه و متاه             .ج( دانشجویان غیر ایرانی نیاز به ضامن ندارند
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 2گوش کردن بخش 

 

 . دانشجو ساعت چند به اتاق استاد رفت؟ 6

 9:45د( ساعت         10:45ج( ساعت              9:15ب( ساعت               10:15الف( ساعت 

 

 دانشگاه خواجه نصیر باخبر شده است؟   همایشطور از . دانشجو چه7

 ب( از طریق دکتر محمدهادی زاهدی                             الف( از طریق کالس دیروز استادش      

 همایش سایت د( از طریق وب                                   ها  ج( از طریق اطالعیه

 

 ؟ نیستهای یادگیری الکترونیکی  . کدام گزینه از فایده8

 اجتماعی       -ب( تحول کشور به لحاظ اقتصادی              های برابر آموزشی                الف(  ایجاد فرصت

 جویی در وقت ج( ثروتمند شدن کشورهای درحال توسعه                       د( صرفه 

 

 شوند؟ ثروتمندان، ثروتمندتر می. به نظر استاد چرا 9

 کنند. الف( زیرا از یادگیری الکترونیکی استفاده می

 های بهتری درس بخوانند. توانند در رشتهب( زیرا می

 دهند. محتوای درس اختصاص می  هایشان وقت زیادی به ارائةا معلمج( زیر

 کنند. د( زیرا از محل زندگی خود مهاجرت می

 

 کنند؟مردم از یادگیری الکترونیکی استقبال نمی ،های استاد، چرا در کشورهای درحال توسعهصحبت. با توجه به 10

 کنند.    برداری میب( زیرا در کالس یادداشت     آن گران است.                   الف( زیرا هزینة

 اند. های سنتی عادت کردهروشج( زیرا عدالت در آموزش ندارند.                   د( زیرا معلمان به 
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 3گوش کردن بخش 

 

 ها درست است؟شناسی رنگ. کدام گزینه دربارة روان11

  شود.ها بر محیط پرداخته میالف( در این علم به بررسی تاثیر رنگ

 ب(  این علم رابطة نزدیکی با هنر نقاشی  دارد. 

   بهتر بشناسند.توانند عالیق خود را ج( افراد با کمک این علم می

 های جسمی را درمان کرد.توان برخی بیمارید( با کمک این علم می

 

 های فرعی یا ثانویه است؟های استاد، کدام رنگ جزء رنگ. بنا بر گفته12

 زرد د(   آبی ج(   سبز ب(  الف( قرمز

 

 شود؟افراد می. به گفتۀ استاد، استفادة طوالنی مدت از رنگ قرمز باعث بروز چه ویژگی در  13

 د( حس تنفر  مندی  ج( عالقه          ب(تنبلی        الف( پرخاشگری

 

 . استاد به چه دلیل از مثال هیتلر استفاده کرد؟14

 الف( برای رد کردن نظر دانشجو                ب( برای شروع یک بحث جدید

 ج( برای تایید نظر دانشجو                       د( برای اضافه کردن مطلبی به نظر دانشجو  

 

 های شغلی رنگ آبی پوشیده شود؟کنند تا در مصاحبههای استاد، چرا مشاوران مد توصیه می. بنابر صحبت15

 شود.الف( زیرا باعث تولید مواد شیمیایی آرامش بخش در بدن می

 صلح و سالمتی است.  ب( زیرا نماد

 کند.ج( زیرا استرس و فشارهای عصبی را کم می

 د( زیرا نشانة وفاداری است.
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 4گوش کردن بخش 

 

 . زیرا این تحوالت ... تحوالت اواسط قرن هجدهم اختالف نظر وجود دارد  برایانقالب صنعتی بارة استفاده از اصطالح در. 16

 .عتی بودندصنفقط ب( .                                              و صنعتی بودند الف( ناگهانی

 . ندداشتو فکری نی اجتماعجنبة د( .                     های غیر صنعتی داشتند و یک دفعه نبودندجنبه( ج

 

 چه شنیدید انقالب صنعتی از کدام کشور آغاز شد؟ن با توجه به آ.  17

 ( سوئیس د  ( آلمان غربیج  ب( انگلستان   فرانسه الف( 

 

 دراروپا بود؟انقالب صنعتی  ترین عامل وقوعمهم  دام یک از موارد زیر . به نظر استاد ک18

 الف( بهبود امور نظامی و اداری کشور 

 ب( گسترشِ ناوگانِ دریایی 

 ( رشد طبقة متوسط روستایی ج

 ( توسعة استعمار تجاری د

 

 بود؟ نتایج مثبت انقالب صنعتی   . کدام گزینه از19

 نیروی بیکار    ب( افزایش                        کشاورزی  تولیدات ( افزایش  الف

 ها ( افزایش کارخانهد                                         ( اختراعات تازه  ج

 

 موضوع این سخنرانی چیست؟.  20

 ب( نتایج مثبت و منفی انقالب صنعتی                     صنعتی انگلستان  الف( انقالب

 صنعتی اروپا  ( انقالبد                                  ( کشیدن راه آهنج
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهد مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 امتحان جامع زبان فارسی                                                                       

 

 1خواندن 

ها در تنظیم اعمال حیاتی بدن، مانند  این سلول بدن را دارد.    هایانواع بافتها است و توانایی تبدیل به  مادر تمام سلول   ، سلول بنیادی

های  های بنیادی ساختن و تهیة سلول کنند. با این حال کار اصلی سلول تصفیة خون نقش مهمی ایفا میهای مغزی و  ضربان قلب، فعالیت

-دیده میهای آسیبترمیم بافت  های بنیادی فعال شده و به بیند، سلول شویم و بدنمان صدمه میکه زخمی یا بیمار میجدید است. وقتی

. تحقیقات  هستندشناسی و علوم درمانی  از مباحث جذاب در زیستها  آنهای بنیادی، امروزه  به دلیل توانایی منحصر به فرد سلول   .پردازند

جایگزینی    فرآیندبه فهم    کهتر آنچگونگی رشد و تکوین یک اندام از یک سلول منفرد افزایش داده و مهم  ة در این زمینه دانش ما را دربار

 ت.  های آسیب دیده کمک کرده اسا سلول های سالم بسلول 

های  صورت گرفت و در حدود بیست سال بعد، تالش برای استفاده از سلول   19۶0های بنیادی در سال  اولین تحقیقات روی سلول 

جهت تبدیل    های زیادی درها، آزمایشدر طی این سال.  های آزمایشگاهی آغاز شدویژه موشبنیادی جنینی با پژوهش برروی حیوانات، به

های  در کنار این موضوع، سلول   .های قابل توجهی انجامیدها صورت گرفت که به موفقیت های بنیادی جنینی موش به انواع سلول سلول 

های بنیادی جنینی  آمیز از تکثیر سلول جیمز تامسون، اولین گزارش موفقیت  199۸  بنیادی انسان نیز مورد توجه قرارگرفت، تا اینکه در سال 

 انسان را منتشر کرد.  

های بنیادی یافت  های بدن نوعی از سلول بافت  همة در  های بنیادی خودش را دارد.  دانشمندان معتقدند که هر عضو داخلی بدن سلول 

کنند و شده و تکثیر پیدا میکار  بههمان بافت را دارند و در موقع اختالل بافتی، دست  ةیافتهای تخصصشود که توانایی تبدیل به سلول می

آن به  توانایی  همین  داشتن  دلیل  میبه  بنیادی«  »سلول  آنسلول   گویند.ها  منشأ  به  توجه  با  را  بنیادی  میهای  تقسیم  دسته  دو  به  کنند: ها 

  دو دارای    شوند،تکثیر میکه خود به خود  ها  این سلول شود.  های بنیادی جنینی که در مراحل اولیة تشکیل، جنین از آن گرفته می سلول 

های  توانند به سلول های شیمیایی میپس از دریافت پیام  که  مدت دارند. دوم اینکه توانایی تکثیر طوالنی هستند: نخست اینمهم  ویژگی  

ویژه  اسر بدن، بههای بنیادی افراد بالغ هستند که پس از تولد فرد در سرت دستة دوم سلول   سلول قلبی یا عصبی تبدیل شوند.مانند  خاص،  

ها توانایی بازسازی و تمایز به انواع سلول مربوط به همان بافت را دارا بوده و  با تقسیم خود جای  . این سلول مغز استخوان وجود دارد

 کنند. های مرده را پر می سلول 
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پیشرفت  با  نیز مورد  های اخیر در زمینة سلول همگام  ایران  بنیادی، این موضوع در کشور  فعالیتهای  های  توجه قرار گرفته است و 

توان به پژوهشگاه رویان اشاره کرد. این  خوبی توسط چند مرکز پژوهشی و دانشگاهی در این زمینه انجام شده است که از آن جمله می

شد. پژوهشکدة  م. با هدف ارائة خدمات درمانی، پژوهشی و آموزشی تأسیس  1992ه.ش. برابر با سال   1370    مرکز هشتم خرداد ماه سال 

-به.  در خاورمیانه تبدیل شود  نازا  هایرویان توانسته است به یکی از معتبرترین مراکز ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به زوج

نمی که عالوهطوری که  ایرانی  زوج  هزاران  بهبر  فرزند شوند،  سیتوانند صاحب  از  بیش  ساالنه  میانگین  کشورهای  طور  از  نیز  زوج  صد 

که  های زیادی را به نام خود ثبت کرده است  تاکنون موفقیت  این مرکز   .کننداین مرکز برای درمان مراجعه میخاورمیانه، اروپا و استرالیا به  

تولد نخستین  و    ادان تأسیس نخستین بانک خون بند ناف نوزی و چشمی،  های بنیادی برای ترمیم ضایعات قلباستفاده از سلول عبارتند از:  

 . شده خاورمیانهسازیشبیه اتحیوان

 

 ؟ نیستهای بنیادین بر اساس متن، کدام گزینه از کارکردهای سلول .1

 دیده                ب( تنظیم ضربان قلب  های آسیبالف( بازسازی سلول 

 سرطان خون های مغزی                         د( جلوگیری از ابتال به ج( تنظیم فعالیت 

 

 های بنیادی جنینی حیوانات از چه سالی شروع شد؟ تحقیقات بر روی سلول  .2

 1992د( سال                    19۶0ج( سال                   199۸ب( سال              19۸0الف( سال  

 

 شوند؟هایی تقسیم میهای بنیادی به چه دسته سلول .3

 های بنیادی جنینی  های تخصص یافته و سلولالف( سلول

 های بنیادی جنینی هایی با عملکرد خاص و سلول ب( سلول 

 های افراد بالغ های دارای خود تکثیری و سلول ج( سلول 

 های بنیادی افراد بالغ های بنیادی جنینی و سلول د( سلول

 

 « در بند سوم چیست؟هااین سلولمنظور نویسنده از عبارت » .4

 های بنیادی افراد بالغ           ب( سلول                       های بدن         الف( سلول

 یافته های تخصصهای بنیادی جنینی                       د( سلول ج( سلول 
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 های بنیادی بالغ است؟های سلولکدام گزینه از ویژگی .5

 های از بین رفته توانایی جایگزینی سلول  الف(

 زمان طوالنی توانایی تکثیر در مدت ب( 

 های سالمتوانایی بازسازی برخی از سلول ( ج

 های خاص های شیمیایی از سلول د( دریافت پیام

 

 تر است؟در بند چهارم به کدام گزینه نزدیک  »نازا«معنای واژة  .6

 د( نابیناالف( ناتوان                ب( نابارور                        ج( زایا                             

 

 نیست؟بر اساس متن کدام گزینه دربارة مرکز رویان ایران درست   .7

 سازی کند.خواهد در آینده حیوانات را شبیه الف( رویان می

 احداث گردید.   1370ب( مرکز رویان در سال 

 المللی است. ج( پژوهشکدة رویان یک مرکز بین

 د( اولین بانک خون بند ناف نوزادان در آنجا تأسیس شد. 

 

 

 2خواندن  

کردن"واژة   سال    "هک  هنوز  1950در  که  زمانی  فرهنگ    رایانه،  سیستم  دیجیتال و  گردانندگان  توسط  نداشت،  رادیویی  هاوجود  ی 

به کار گرفته شد.   بهتر  تغییر برای رسیدن به عملکرد  با واژة    آماتوری و در معنای  بهینه همان سال  نامتعارف، اما سریع و  این روش 

نامگذاری شد  گفته می  .»هک«  به کسی  نیز  »هکر«  آن،  دنبال  و طراحی روشبه  اجرا  توانایی  که  برای حل  شد  را  بهینه  و  های سریع 

های دیگر از ابتدا، کار خود را برای خرابکاری و  به ظاهر شوم هم مانند بسیاری از پدیده  این پدیدةمشکالت تکنیکی داشته باشد. درواقع،  

 شروع نکرد.   از بین بردن امنیت دنیای دیجیتال 

ویژه   به  و  دیجیتال  دوران  آغاز  کامپیوتربا  یک  عصر  به  عموماً  و  گرفت  نو  معنایی  نیز  هکر  واژة  از  جامعه  ،  و    نویسانبرنامهمتشکل 

یا    "گررخنه"امروزه واژة    دادند.  گشت که با دادن راهکارهای نو، افق کار با رایانه را گسترش میای اطالق میخبره  مهندسان الکترونیک

های گوناگون ای را برای هدفهای رایانهشود که توانایی نفوذ و کنترل سیستماطالق می  امنیت رایانهبه متخصصان    فرهنگ عامهدر    "هکر "

 کرد. ها اهمیت باالیی پیدا نمیشد، امنیت کامپیوترها و شبکهدارند. شاید اگر هیچ وقت هک و هکرها پایشان به دنیای وب باز نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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دهند؟ شاید به نظر برسد که این واژه بار های بدی هستند و کار غیراخالقی انجام میآیا همة هکرها، انساناما این سوال مطرح است که  

-شدهترین و شناخته های مختلفی جای دارند. از مهم منفی دارد، اما کاربرد تاریخی کلمه بیانگر این است که هکرها از نظر رفتاری در دسته

 سیاه هستند. سفید و کالهکالهترین نوع هکرها، هکرهای 

ها  کنند، اما بدون نیت بد. دلیل کار آندهند، نفوذ میشود که کارهای مفیدی انجام میسفید به آن دسته از هکرها گفته میهکرهای کاله

-هکرهای کالهگویند. به عبارت دیگر،  چیزی که در جامعة امنیت کامپیوتری به آن، تست نفوذ می  -است    ها سیستممعمواًل بررسی امنیت  

و شبکه  افراد  امنیت  برای  بااخالق هستند،  که هکرهای  میسفید  فعالیت  با شرکتکنند.  ها  ممکن است  افراد  برای  این  پلیس،  و حتی  ها 

هدف این     ها نفوذ کنند.ها قرارداد ببندند و تالش کنند تا با رعایت کلیة اصول هک اخالقی به سیستم آننقاط ضعف سیستم آنکشف  

تنها  باشد. این گروه به نام هکرهای خوب معروف هستند. این دسته نه می  های کامپیوتریشبکههای امنیتی  افراد، نشان دادن ضعف سیستم

بلکه در تحکیم دیوار حفاظتی شبکه نیستند،  با  ها نقش اساسی دارند.  کاله سفیدها داری خالقیت عجیبی هسمضر  بار  تند و معمواًل هر 

کنند.  معمواًل تمامی  سیاه، از دیوار امنیتی عبور میگرهای کالهروش جدیدی، مثل یافتن نقص در سیستم امنیتی و جلوگیری از ورود رخنه

، این نوع هکرها از  های هکری کاله سفید، در اکثر کشورها به صورت آزادانه فعالیت دارند و تقریباً قانونی هستند. به عبارت دیگرگروه

 .کنندسیاه استفاده میهای خود برای برقراری بیشتر امنیت و مبارزه با هکرهای کالهمهارت

ها  های غیراخالقی دست به نفوذ به سیستمسفید قرار دارد و کسی است که برای سود شخصی یا نیتدر مقابل هکر کاله  سیاهکالههکر  

شود.  مجرم شناخته می  ایجرایم رایانهدزدد و بنابر قوانین  ها را تخریب کرده یا اطالعاتی را میکند و سایتزند و کارهای مخرب میمی

شود. معمواًل بخش بزرگی از این نفوذ وابسته به ها از هکر به نمایش گذاشته میها و رسانهاین همان شخصیتی است که معمواًل در فیلم

سیاه برای نفوذ به  اشتباهات انسانی کاربران است،  مثالً انتخاب سال تولد یا شماره تلفن به عنوان پسورد، نوعی دعوت از یک هکر کاله

است.   سیستم  سیستم  دوران طالیییک  که  بود  میالدی  هشتاد  دهة  هکرها،  بودند،  این  گسترش  در حال  تازه  کامپیوتری  امروزه های  اما 

های امنیتی، دیر یا زود این  تواند از این راه دارای درآمد قابل قبولی باشد و با پیشرفت سیستمزنند دیگر کسی نمیها تخمین میاقتصاددان

ها  سیاهرسد نفوذ به سیستم قربانی است. کالهها اولین چیزی که به فکرشان میسیاه. کالهدچار مشکالتی جدی خواهند شدافراد دستگیر و  

نوشتهویروس ویروس  ارسال  با  و  هستند  مینویس  پیدا  نفوذ  سیستم  آن  به  قربانی،  سیستم  روی  بر  خود  آنشدة  واقع  در  یک  کنند.  ها 

 .فرستند. همیشه هویت اصلی این گروه پنهان استجاسوس بر روی سیستم قربانی می

 

 

 . منظور از»این پدیده« در بند اول کدام گزینه است؟ 8

 الف( مشکالت تکنیکی                   ب( اجرا و طراحی 

 های رادیویی آماتوری ها                     د( سیستمج( هک کردن شبکه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 است؟. کدام گزینه با توجه به متن درست 9

 رود. ای نو است که امروزه به کار میالف( واژة هکر در حقیقت واژه

 تر شد.ها مهمب( با ورود هکرها به دنیای کامپیوتر امنیت شبکه

 کنند. ها را رعایت میسیاه اصول اخالقی نفوذ به سیستمج( هکرهای کاله

 ند.کنها فعالیت میسفید با هدف آسیب به امنیت شبکهد( هکرهای کاله

 

 . جملۀ زیر از کدام قسمت بند اول یا دوم حذف شده است؟10

   "داشتند  اینترنت های دوران گیر شدن بسیاری از پدیدهوجود آمدن و همهسزایی در بهاعضای این جامعه نقش به"

  د(                                 ج(                              ب(                          الف( 

 

 تر است؟در بند دوم از نظر معنایی به کدام گزینه نزدیک »خبره«. واژة 11

 الف( باتجربه                  ب( باهوش                      ج( سرزنده                            د( فعال

 

 نیست؟سفید های هکرهای کاله. کدام گزینه از ویژگی12

 دهند.امنیتی را نشان میهای سفید ضعف سیستمالف( هکرهای کاله

 کنند. سفید به صورت کامال قانونی و آزادانه فعالیت میب( هکرهای کاله

 کنند.سفید از استحکام دیوار حفاظتی شبکه جلوگیری میج( هکرهای کاله

 کنند. سفید به صورت خالقانه نقص در سیستم امنیتی را پیدا مید( هکرهای کاله

 

 شود؟ر در بند پنجم برداشت می. کدام گزینه از جملۀ زی 13

های  تواند از این راه دارای درآمد قابل قبولی باشد و با پیشرفت سیستمزنند دیگر کسی نمیها تخمین میاما امروزه اقتصاددان"

 ".امنیتی، دیر یا زود این افراد دستگیر و دچار مشکالتی جدی خواهند شد

 کنند. سزایی در اقتصاد ایفا می ردن، نقش بهسیاه از طریق هک کالف( امروزه هکرهای کاله

 ب( متخصصان اقتصاد معتقدند که درآمد باال برای هکرهای غیرقانونی، همیشگی نیست.

 های امنیتی بسیاری از هکرهای غیرقانونی درآمد قابل قبولی خواهند داشت.ج( با پیشرفته شدن سیستم

 سیاه کمک زیادی بکند.  دستگیری هکرهای کالهتواند به های امنیتی نمید( پیشرفت سیستم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 3خواندن 

انگیز، ناممکن به  امروزه اینترنت در زندگی مردم حضوری گسترده دارد. تا آنجا که تصور انجام کارهای روزانه بدون این پدیدة شگفت     

میالدی    ۶0ةبه ده  یدایش اینترنتکار گرفته شد؟ پاید که اینترنت برای نخستین بار کی و کجا بهرسد. اما آیا تا به حال فکر کردهنظر می

های  دولتی از سیستمنهادهای ها و های بزرگ، دانشگاهکامپیوتر شخصی وجود نداشت و صرفاً سازمان نامچیزی به  ،در آن زمان. گرددبرمی

اطالعات را در  و  شدند  گاه به هم متصل میو    کردندمیاطالعات خاصی را ذخیره    از این کامپیوترها  هر کدام  .کردندکامپیوتری استفاده می

ت«  آرپان»نام  به هم متصل شدند. این ارتباط، به  کامپیوتر با موفقیت    4، برای نخستین بار  میالدی19۶1سال    ردد.  دادن می  اشتراک قرارحالت  

و    مرتبط شدندیکدیگر    ای بهصورت شبکهبه    در سراسر جهان   مختلف   میالدی، کامپیوترهای  70ة  های پایانی دهطی سال   شد. در شناخته  

 د. اصلی انتخاب کردن   ةعنوان هست هرا ب «آرپانت»

های کامپیوتری است  ای از شبکهمجموعهبنابراین اینترنت،  شد.  « نامیدهاینترنتة بزرگ کامپیوتری »شبک اینمیالدی  1993بعدها در سال    

سرعت  تواند بهمی  هاداده. به طوری که  اندای و غیره به یکدیگر وصل شدهکه با استفاده از قوانین خاصی و از طریق خطوط تلفنی، ماهواره

ه  جهانی اینترنت پیوست  ة  به شبک  طور رسمیبه  1372از سال  ایران  د. کشور  انتقال یاب   دنیادر هر کجای    یاز یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر

رایانه است اولین  رایان.  شد،  متصل  اینترنت  به  ایران  در  که  بود    ةای  نظری  فیزیک  تحقیقات  مرهم  کهمرکز  از  یکی  نیز  اصلی  ا اکنون  کز 

-در ایران شناخته می  [ir]  های دامنة نامثبتِرسمی برای  به عنوان تنها نهاد  رود. همچنین، این مرکز  به شمار میخدمات اینترنت در ایران  

 .شود

ها، سهولت خرید و  را در همگانی بودن، کاهش هزینه  آنتوان دالیل محبوبیت  طور کلی می بهامروزه اینترنت طرفداران زیادی دارد،        

تخیلی  است، جهانی    جهانیک  مانند  هاینترنت  ها،  بر اینت. عالوهتعداد مشترکان آن دانس  یرشد سریع و فراوان  ،بدون مرزمالکیت  فروش،  

می و لطیفه گرفته تا کسب اطالعات در مورد فضا، گرفتن مقاالت  های سرگربخش ،  گو با افرادواز گفت  .توان همه چیز یافتکه در آن می

ترین دلیل محبوبیت اینترنت امکانات  . بنابراین اصلیها و مراکز تحقیقاتی و یا ادامه تحصیل در کشورهای دیگرعلمی و ارتباط با دانشگاه

 گذارد.  ای است که در اختیار کاربران خود میگسترده

بر میزان دانایی و جهاناینترنت       تاثیر بسیار عمیقی  بر اساس کلمات می بینی داشته است. همچنین  های  یکی از روش   تواندجستجو 

راحتی به حجم زیادی از اطالعات گوناگون به صورت  توانند بهها انسان در سراسر دنیا میمیلیونبر آن،  عالوه  تحقیق در اینترنت  باشد.

ب داشته  از جمله اطالعاتی که دراشندآنالین دسترسی  داده   های ملیو کتابخانه  های لغتفرهنگ  ،  اینترنت قرار  دارد و در فضای  وجود 

 .سرعت ارائه دهدای را بهتواند اطالعات فراوان و پراکندهمی   همچنیناینترنت اند.شده

جعل    وپی رایت  ف در کُ ها تخلّآمیزترین آنعمومی در مورد مطالب موجود در اینترنت وجود دارد. بعضی از جدال   های اکنون نگرانیهم   

تاحدی هویت   آنقانونی   کهاست،  ع  .است مشکل  نیز  ها  کردن  از  اینترنت یکی  بهشناخته شده اس  در جهان  ومیرمرگ  وامل همچنین  -ت، 

کاربران،  طوری از  زیادی  تعداد  ساالنه  میکه  دست  از  آن  به  زیاد  وابستگی  به علت  را  جهانی  جان خودشان  این، شبکة  وجود  با  دهند. 
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-پیوندند. از همین رو، باید تدبیرها و راهسرعت در حال گسترش است و هر روز تعداد بیشتری خواسته یا ناخواسته به آن میاینترنت به

 آن اندیشیده شود.    های گوناگونی برای مقابله با برخی از کارکردهای منفیحل

 

 است؟   نادرست. با توجّه به بند اول کدام گزینه 14

 الف( اینترنت در دهة شصت میالدی ابداع شد. 

 شد. آسانی و سریع انجام می گذاری اطالعات بهب( در آن زمان اشتراک

 راحتی خرید و فروش کرد.  توان با آن بهج( امروزه مردم اینترنت را دوست دارند، زیرا می

 میالدی تعداد کمی از کامپیوترها به هم مرتبط شدند.  19۶1د( در سال  

 

 . عنوان »اینترنت« از چه زمانی به کار رفت؟15

 میالدی   1993میالدی             د(    19۶1میالدی            ج(  ۶0میالدی          ب( دهة   70الف( دهة  

 

 در بند دوم از نظر معنا به کدام گزینه نزدیک است؟ ها«»داده. واژة 16

 افزارها د( نرم      ها                   ب( امکانات                        ج( اطالعات              الف( شبکه

 

 درست است؟ مرکز تحقیقات فیزیک نظری . کدام گزینه در مورد  17

 به شبکه جهانی اینترنت پیوست. 1372الف( رایانة این مرکز، برای نخستین بار در سال 

 شود. محسوب می خدمات اینترنت در ایران  مرکز اصلی ب(  این مرکز، به عنوان تنها  

 است. در ایران  [ir] های دامنة  نامثبتِاین مرکز، یکی از مراکز اصلی برای ج( 

 شود.در ایران شناخته می [ir] های این مرکز، دامنةد( تنها در رایانه

 

 ؟ نیست. کدام گزینه ازجمله دالیل محبوبیت اینترنت  18

 ها  کردن هزینهتخیلی و غیرواقعی بودن         د( کمالف( امکانات فراوان        ب( تعداد بسیار کاربر         ج( 
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 . جملۀ زیر از کدام بخش بند چهارم حذف شده است؟ 19

 پذیر است.« که از طریق موتورهای جستجو، مانند گوگل و یاهو امکان»            

 د(                                ج(                            ب(                         الف( 

 

 شود؟ . کدام گزینه از بند آخرِ متن برداشت می20

 الف( باید برای مقابله با معایب اینترنت راه حلی پیدا کرد.  

 تواند به حفظ هویت افراد کمک کند.ب( اعمال قانون کپی رایت می 

 میزان محبوبیت اینترنت کاسته شده است.ج( در چند سال اخیر از  

 د( معایب اینترنت از مزایای آن بیشتر است.
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 به نام خداوند جان و خرد                                                       

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهد مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

  امتحان جامع زبان فارسی                                                                     

 
  نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

 

 " 1نوشتن  آزمون "

 

 نمره(  5)بنویسید کلمه  50حداقل ای از سخنرانی را  در خالصه. 1
 

 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... .............................................................................. 

................................................................................................................................................................................. .................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. ................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ ......................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... ............................................... 

................................................................................................................................................................................................................ ..................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

................................................................................................................................. .................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... .......................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... ................................................ 
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 به نام خداوند جان و خرد                                                 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهد بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمرکز 

 امتحان جامع زبان فارسی                                                                                            

 
  نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

 

 "2 نوشتنآزمون "

 

 نمره(  15)کلمه(  200)بنویسید. انشایی. دربارة موضوع زیر 2
 

 
ای دیگر بر این  »برخی از افراد معتقدند برای انتخاب یک شغل، رضایت شغلی مهم است. در مقابل، عده

باورند که میزان درآمد، اهمیت بیشتری دارد«. شما با کدام نظر موافقید؟ دالیل خود را باذکر مثال توضیح  

 دهید. 

 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... .............................................................................. 

................................................................................................................................................................................. .................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. ................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ ......................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... ............................................... 

................................................................................................................................................................................................................ ..................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://old.uniref.ir/University75&psig=AOvVaw0EEusui-bnptWejgGGOW0A&ust=1611766764100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjHnJ6Juu4CFQAAAAAdAAAAABAD
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                         نمونه پاسخ نامۀ مهارت گوش کردن

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

1.  14 .  

2.  15 .  

3.  16 .  

4.  17 .  

5.  18 .  

6.  19 .  

7.  20 .  

8.    

9.    

10 .    

11 .    

12 .    

13 .    
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                         خواندننمونه پاسخ نامۀ مهارت 

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

1.  14 .  

2.  15 .  

3.  16 .  

4.  17 .  

5.  18 .  

6.  19 .  

7.  20 .  

8.    

9.    

10 .    

11 .    

12 .    

13 .    
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 هاکلید آزمون
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                                آزمون یک گوش کردن کلید

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 د . 14 ج .1

 ب . 15 ج .2

 ج . 16 ب .3

 ج . 17 الف .4

 د . 18 د .5

 ب . 19 ب .6

 الف . 20 ب .7

 ج . 21 د .8

 الف . 22 ب .9

   ب . 10

   د . 11

   ب . 12

   د . 13
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                                   آزمون یکخواندن     کلید

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 ج . 14 ج .1

 الف . 15 الف .2

 د . 16 الف .3

 ب . 17 ج .4

 الف . 18 ج .5

 ب . 19 ج .6

 ج . 20 الف .7

 د . 21 الف .8

 ب . 22 الف .9

مشکالت اجتماعی استفاده   . 23 ب . 10

 از موبایل برای کودکان 

مشکالت فردی استفاده از 

 موبایل برای کودکان 

 .الف 1 .ج1

 .ب 2 .ه 2

 .و3 

 

  ب . 11

  ج . 12

  ج . 13
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدغیرفارسی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به 

 امتحان جامع زبان فارسی                                               آزمون دو  گوش کردن کلید

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 ج . 14 د .1

 الف . 15 ج .2

 ب . 16 الف .3

 د . 17 ب .4

 ب . 18 الف .5

 ج . 19 ب .6

 الف . 20 الف .7

   ب .8

   ج .9

   ج . 10

   ج . 11

   ب . 12

   د . 13
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                                 آزمون دو  خواندن   کلید

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 ج . 14 ج .1

 ب . 15 د .2

 ب . 16 ب .3

 ج . 17 ج .4

 الف . 18 ب .5

 د . 19 الف .6

 د . 20 د .7

   ج .8

   الف .9

   ب . 10

   د . 11

   ب . 12

   ب . 13
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                                  آزمون سه  کلید گوش کردن

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 الف . 14 ج .1

 د . 15 ب .2

 ب . 16 الف .3

 ج . 17 د .4

 الف . 18 ب .5

 ج . 19 د .6

 د . 20 الف .7

   ج .8

   ب .9

   د . 10

   ج . 11

   ب . 12

   د . 13
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                                     آزمون سهخواندن     کلید

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 ب . 15 الف .1

 ج . 16 ج .2

 الف . 17 ب .3

 د . 18 د .4

 . 19 الف .5
 

 معایب بازیافت نکردن  بازیافت کردن مزایای 

 ب ه

 ج و

 . د .6

 د .7 

 الف .8

 ج .9

 الف . 10

 د . 11

 ج . 12

 الف 13
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 ج . 14
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

  امتحان جامع زبان فارسی                                                     هارچآزمون   گوش کردن کلید

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 د . 14 ب .1

 ج . 15 ج .2

 الف . 16 د .3

 ب . 17 ج .4

 ج . 18 الف .5

 الف . 19 ج .6

 د . 20 ج .7

  ب .8

 

 

 الف .9

 ج . 10

 ج . 11

 د . 12

 الف . 13
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 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 امتحان جامع زبان فارسی                                                  آزمون چهارخواندن    کلید

 
 

                        نام و نام خانوادگی: ●       کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 ج . 14 د .1

 ب . 15 ب .2

 الف . 16 ب .3

 ب . 17 ج .4

 ج . 18 ب .5

 د . 19 د .6

 ج . 20 ج .7

   ب .8

 د .9

 د . 10

 الف . 11

 ب . 12

 د . 13

 



88 
 

 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

  امتحان جامع زبان فارسی                                                             آزمون پنج  گوش کردن  کلید

 
 

  نام و نام خانوادگی: ● کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 ج . 14 ب .1

 د . 15 د .2

 ج . 16 ج .3

 ب . 17 ج .4

 د . 18 الف .5

 الف . 19 د .6

 د . 20 الف .7

  ج .8

 

 

 ب .9

 د . 10

 ج . 11

 ب . 12

 الف . 13

 



89 
 

 به نام خداوند جان و خرد 

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

 یامتحان جامع زبان فارس                                                          آزمون پنج   خواندن  کلید
 

  نام و نام خانوادگی: ● کد داوطلب: ●

شمارة 

 سوال

شمارة  پاسخ 

 سوال

 پاسخ 

 ب . 14 د .1

 د . 15 الف .2

 ج . 16 د .3

 الف . 17 ج .4

 ج . 18 الف .5

 ب . 19 ب .6

 الف . 20 الف .7

   ج .8

 ب .9

 د . 10

 الف . 11

 ج . 12

 ب . 13

 

 


