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 باسمه تعالی  
  زبانان فردوسیالمللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمرکز بین

 واحد سنجش و ارزیابی
 1آزمون کتاب 

 A101 کد آزمون:  

 رديف  بارم

3 

 آن به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.به گفتگوی مينا و مریم گوش داده و بر اساس 

 

 مريم در تابستان برای مسافرت به کجا رفت؟ .1

 ت( شمال ايران   پ( شرق ايران  ب( جنوب ايران  الف( تهران      

 مینا تابستان خوبی نداشت چون ...... .2

 پ( پدرش مريض بود. ب( پدر و مادرش در بیمارستان بودند.   الف( او به مسافرت رفت.

 وقت در بیمارستان بود؟ پدر مینا چند .3

 ت( يک ماه  پ( دو ماه  ب( دو هفته الف( يک هفته      

 جاهای خالی زیر را با کلمه مناسب پر کنيد.

 پدر مینا از ................ ................ افتاد و پايش شکست. .4

 رود.ی مینا میفردا مريم در ساعت ................ به خانه .5

1 

3 

 های به دست آمده را مانند نمونه بنویسيد. های مرتبط را با خط به هم وصل کنيد. سپس ترکيبکلمه

 

 دانشگاه خورشید .1

 قرمز = رنِگ قرمز هااتاق .2

 خانهکتاب دانشجوها  .3

 هادرخت  برگ .4

 زمستان رنگ

 خانه فصل .5

 زرد هاکتاب .6
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 گزینه صحيح را انتخاب کنيد. 

 های گرم .................... ؟فصل زمستان لباس آيا شما در .1

 گذاشتیدت( می  پوشیدپ( می  نوشتیدب( می شنید الف( می

 جا ورزش .................... .ام پارسال هر روز به پارک .................... و در آنمن و خانواده .2

 کرديممی -رفتیمب( می    کرديم -رفتیمالف( 

 کرديم -رفتیمت( می    کرديممی -رفتیم پ(

 ها .................... .های زيبا را روی درختنرگس و مريم در فصل بهار به باغ .................... و میوه .3

 ب( رفتند، دويدند    الف( آمدند، دويدند

 ت( رفتند، ديدند     پ( آمدند، ديديد

 آمد.بابا از اداره .................... اتوبوس  .4

 ت( در   پ( با   ب( به  الف( از      

 مريم ديروز يک دفتر از بازار .................... . .5

                          ت( خريديد                     پ( خريدی  ب( خريد  الف( خريدم      

  

3 

3 

 های زیر را مرتب کنيد. جمله

 .   باريد / صحرا / و /  باران / در / برف / آيا / ؟      1

 .  زير / سارا / ايستادند / باغ / مريم / در / و / درخت      2

 میوه / هر / من / ورزش.  بعد از / می نوشیدم / شب / آب3

4 

3 

 وگوی زیر را مرتب کنيد. گفت

 ... بیژن: سالم محمد. صبح بخیر. خوبی؟1...

 محمد: سالم بیژن خوبم ممنون. تو چطوری؟... 2...

 های هزار مسجد. اونجا غذا هم خورديم....پ... بیژن: آره خیلی عالی بود. رفتیم کوه

 ...ت... بیژن: سعید صبحونه چای، نان، کره و عسل آورد. من و نیما هم ناهار درست کرديم: ماهی کبابی.

 ...ث... محمد: چه خوب. چی خورديد؟

 ها کوه بوديم تو نیومدی.بیژن: منم خوبم، مرسی. ديروز با بچه...ج... 

 ...چ... محمد: آره ديروز مهمون داشتیم، نیومدم. کوه خوش گذشت؟

 ی خوبی داشتید....ح... محمد: اوه .... پس آخر هفته

5 
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 با توجه به متن به سواالت پاسخ دهيد. 

 ..........2...........ها دو . مژگان همسر علی و علی شوهر مژگان است. آن .........1..........سال قبل ازدواج  30علی و مژگان 

امین است. امین برادر مريم و مريم خواهر امین است. مژگان يک خواهر و  ..........3...........ها مريم و دارند. اسم دختر آن

 ..........5...........و يک دايی دارند. امین دو سال قبل ازدواج کرد و  ..........4...........يک برادر دارد. يعنی مريم و امین يک 

 دارند. ..........6...........االن يک فرزند يک ساله دارد. پس مژگان و علی يک 

 ت( کردند              پ( کردن   ب( کرد  الف( کرديم .1

 ت( نوه   پ( برادر  ب( فرزند  الف( خواهر  .2

 پسرشان اسم ت(   اسم پسرشانپ(   ب( اسمشان پسر  های پسرالف( اسم .3

 ت( دايی   پ( عمو   ب( عمه  الف( خاله .4

 ت( ما   پ( او   ب( شما  هاالف( آن .5

 ت( نوه  پ( فرزند   ب( پسر  الف( دختر .6

6 
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 با توجه به متن به سواالت پاسخ دهيد. 

رفت. علی صبحانه را در به محل کارش می 7کرد. او هر روز صبح ساعت علی پارسال در يک شرکت بزرگ کار می

ها ناهار را در شرکتش ها تا چهارشنبهخورد. او شنبهخورد. او برای صبحانه پنیر، تخم مرغ، يا کره و مربا میشرکتش می

شان رفت، چون شرکتها به محل کارش نمیها و جمعهشنبهسبزی بود. او پنجخورد. ناهار معمواًل چلوکباب و يا قرمهمی

پختند و بعضی ها ناهار را در خانه میها بعضی وقتخورد. آنناهار را با همسر و فرزندانش می تعطیل بود. او آخر هفته

 رفتند.ها به رستوران میوقت

 

 خورد؟علی پارسال صبحانه را در کجا می .1

 خورد؟علی چه روزهايی ناهار را در خانه می .2

 نادرست                     درست                 ختند؟   پها همیشه ناهار را در خانه میآن .3

   نادرست                     درست                 ها شرکتشان تعطیل بود؟        فقط جمعه .4

  نادرست                     درست        خورد؟   اش میناهار را با خانواده علی آخر هفته .5
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 به تصاویر زیر، بنویسيد که علی دیروز چه کارهایی انجام داد. )پنج جمله(با توجه 

 ديروز علی صبحانه خورد.مثال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقيت

 واحد سنجش و ارزیابی
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 باسمه تعالی

 مرکز بين المللی آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان فردوسی     

  

 سنجش و ارزیابیواحد 
 2آزمون کتاب 

 A201 کد آزمون:  
 ردیف   بارم

3 

 به گفتگوی مينا و مریم گوش داده و بر اساس آن به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.

 بیمار چه مشکلی دارد؟ .1

-ت( چشم  پ( زانودرد  ب( پادرد   الف( کمردرد

 درد

 کند.بیمار حدود ............... ماه هست که احساس درد می .2

 بیمار چیست؟ ................................... شغل .3

 کند؟بیمار روزی چند ساعت با کامپیوتر کار می .4

   ب( چهار تا پنج ساعت  الف( پنج تا شش ساعت

 ت( هفت تا هشت ساعت   پ( شش تا هفت ساعت

 شود؟، مشکل بیمار مربوط به چه میدکتربه نظر  .5

ت( چشم   ی بیمارپ( زانو  ب( پای بیمار  الف( کمر بیمار

 بیمار

 کند؟  بله ...............    خیر ...............آیا بیمار مرتب ورزش می      

1 

3 

 جمالت مرتبط را با خط به هم وصل کنيد. 

 الف. او باید میوه، سبزی و گوشت بخرد. کند.سینا دندانش درد می .7

 بپوشیم.ب. بهتر است پالتو  رود؟سعید چطور به دانشگاه می .8

 پ. شاید او مریض باشد. امروز هوا بسیار سرد است. .9

 ها را بشویید.ت. حتما قبل از خوردن، آن نفر مهمان دعوت کرد. 27سینا  .10

 ث. او باید به مطب دکتر برود. این سیب و گالبی کثیف است. .11

 ج. با اتوبوس امروز مینا به دانشگاه نیامد. .12
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 کنيد.گزینه صحيح را انتخاب 

 معموال قبل از خواب برای من قصه .................... ؟مادربزرگ من  .6

 گویمت( می  گویدپ( می  ب( بگویم  الف( بگوید

 من .................... .................... را اشتباهی از مدرسه به خانه آوردم. .7

 آموزیب( کاپشن دانش   آموزالف( کاپشنی دانش

 آموزیت( کاپشنی دانش   آموزدانشیک کاپشنی  پ(

های زیادی ام یک درخت گیالس .................... که هر سال میوهی عمهدر حیاط خانه .8

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

 داردمی -ب( است     دارد -الف( بود 

 دارد  -ت( هست     داردمی -باشد پ( می

 وحش رفتیم.دوستانم دیروز به باغام فهمید .................... من و پسرخاله .9

 ت( با پ( تا                      که                 ب(   کهالف( وقتی      

 ی کشور تالش .................... .مردم یک جامعه باید برای ساختن آینده .10

 بکنندت(  پ( بکند                                کنندب( می  کندالف( می      

  

3 

3 

 

 در هر جمله یک خطا وجود دارد. آن را پيدا کنيد.

 

 ؟هستاین هتل  مسافرانبرای  هارستوران، دو دریای آرامآیا در کنار این  .1

        1        2            3                 4 

 . دانندمیا بهتر از جنگ صلح رهمیشه  عاقلدانا و انسانان .2

  1    2      3           4  

 دنداشتنمیدوست  رافروشی بزرگ این لباس هایپیراهنا هآن .3

      1         2              3               4   
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 وگوی زیر را مرتب کنيد. گفت

 آرش: پزشکی شغل خوبیه. تو باید خیلی درس بخونی. ... الف ...

 مینا: تو دوست داری در آینده چه کاره بشی؟ ... ب ...

 خوام ساعت مشخصی سرکار برم. تو چه شغلی رو دوست داری؟آرش: چون می ... پ ...

 خوام پزشک بشم تا به همه کمک کنم.مینا: من می... ت ... 

 آرش: من دوست دارم کارمند بشم. ... ث ...

 ؟مینا: چرا شغل کارمندی رو دوست داری ... ج ...

 

 

5 
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 با توجه به متن به سواالت پاسخ دهيد. 

........ 2ها بسیار بزرگ و زیبا ........ی آن........ . خانه1ی مادربزرگ و پدربزرگ ........همیشه آخر هفته به خانه

 ........ ، مرباهای3ها با ........های فراوانی دارد. مادربزرگ تابستانها و گل. حیاط این خانه درخت

آیند. مادربزرگ ظهرهای ی پدربزرگ میام هم به خانهها دایی و خالهکند. جمعهای درست میخوشمزه

کنیم. بعد از ام سفره را پهن میپزد، من و دخترخاله........ غذا می4پزد. ........ای میجمعه آبگوشت خوشمزه

........  5ها ........که در حیاط باید مراقب گلگوید کنیم. مادربزرگ همیشه به ما میغذا ما در حیاط بازی می

 ........ .6های درختان را ........و نباید شاخه

 

ت(   پ( رفتیم  رویمب( می  الف( برویم .1

 رفتیممی

 ت( است   پ( شد   ب( بود  الف( دارد .2

ت(   های باغپ( میوه          های میوهب( باغ ها          ها میوهالف( باغ .3

 های باغیمیوه

 ت( با پ( از                    ب( که که            الف( وقتی .4

 ت( نبودیم  پ( باشیم  ب( نباشیم      الف( بودیم .5

 ت( بشکنیم شکنیم       پ( می شکنیم             ب( نمی  الف( نشکنیم .6
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 ی کوتاه پروفسور سودابه داوران را بخوانيد و به سواالت پاسخ دهيد. نامهزندگی

 

 رانسودابه داوَ

 

رفتم که آزمایشگاه یک آزمایشگاه واقعی شیمی داشتیم. هنوز مدرسه نمی ،ما در خانهپدرم استاد شیمی بود. 

دیدم که را می مپدر جا بود که با دنیای عجیب علم آشنا شدم.کوچک پدرم دنیای بزرگ من شد. از آن

فهمیدم هایش میکند. از نور چشمکند و باز هم فکر میمواد را ترکیب می ،نویسدکند، میها فکر میساعت

تر که شدم زندگی دانشمندان که دوباره چیز جدیدی ساخته است. از کودکی علم را دوست داشتم. بزرگ

کردم. یا ادیسون بودم و در ها در آزمایشگاه کار میشدم و ساعترا مطالعه کردم. در خیالم ماری کوری می

پرداختم. از همان کودکی عاشق این دو دانشمند بودم. از میان تمام علوم به تاریکی به جستجوی نور می

نوبل را به دست بیاورم. ی روزی دانشمند بزرگی بشوم و جایزهخواستم ی بیشتری داشتم. میشیمی عالقه

ی رازی شدم. امروز بسیار سالگی نفر اول جشنواره 38بود که در  1382گرفتم در سال ای که اولین جایزه

 باشم.می 21اختراع یکی از افراد باهوش قرن  15خوشحالم که با 

 

 پدر دکتر سودابه داوران چه شغلی داشت؟ .6

 دکتر داوران چگونه با علم آشنا شد؟ .7

 به حروف بنویسید.() دکتر داوران در چه سنی اولین جایزه خود را گرفت؟ .8

 او چند اختراع دارد؟ .9

 دکتر داوران هم به ماری کوری و هم به ادیسون عالقه داشت.      درست          نادرست .10
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 جمله( 5بنویسيد. )حداقل  داستانبرای تصاویر زیر یک 
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 با آرزوی موفقيت

 واحد سنجش و ارزیابی
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 باسمه تعالی

   مرکز بين المللی آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان فردوسی    

 واحد سنجش و ارزیابی
 3آزمون کتاب 

 A301 کد آزمون:  

 ردیف  بارم

3 

 به گفتگو گوش داده و بر اساس آن  به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.

 

 مشتری چه تعداد غذا سفارش داد؟ .1

 ی چندم بود؟ی مشتری رستوران، طبقهخانه .2

 درست               نادرست                    مشتری نوشابه هم سفارش داد .        .3

 درست               نادرست                    ی اشتراک داشت.       مشتری شماره .4

 درست               نادرست                      پیک رستوران رايگان بود.              .5

 درست               نادرست  گرفت.  از رستوران غذا می که مشتری دومین بار بود .6

1 

3 

 جمالت مرتبط را با خط به هم وصل کنيد. 

 پس حتمًا برای خريد لباس مشکل نداريد.  – الف ببخشید داروخانه کجاست؟ -1

 لبنان - ب ی بیشتری داريد؟شما به کدام ورزش عالقه -2

 برای کار –ج افراد موفق چیه؟ به نظر تو مهمترين ويژگی -3

 کار و نظم.داشتن پشت  –د شغل پدر من خیاطی است. -4

 برداری.تیراندازی و وزنه –ه ببخشید شما تابعیت کدام کشور رو دارين؟ -5

 آخر اين بلوار يک پل هست. بعد از پل سمت چپ – و کنید؟برای چه هدفی به ايران مهاجرت می -6
 

2 

2.5 

 گزینه صحيح را انتخاب کنيد. 

 توانم به کشورم بروم.من تا يک ماه ديگر کالس دارم، ..................... می-1

 د( زيرا                  پسج(             بعدب(   سپسالف(      

 ......................در مسیر خانه به دانشگاه يک بلوار بزرگ است و من بايد هر روز از آن  -2

 بگذرمد(         بگذارمج(   گذرانمب( می              بگذرانمالف(       

 آثار تاريخی در اين موزه باعث ............................... گردشگران شده است. -3

 شگفت انگیزید(                  شرمندهج(   شگفتیب(   شگفت انگیزالف(        

 

 است؟ نادرستدام يک از جمالت زير از نظر دستوری ک-4

   ب( داستان دومین زيبا را نوشتند.                 الف( دومین داستان زيبا را نوشتند.     

3 
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 ج( داستان دومین نويسنده را خواندم.                        د( دومین داستان نويسنده را خواندم.     

 ......... از کشور ايران است.کشور چین ........... -5

 ترد( پرجمعیت  ج( پرجمعیت  ترينب( پرجمعیت  ترالف( جمعیت   

   

1.5 

 

 در هر جمله یک خطا وجود دارد آن را پيدا کنيد.

ها کم تعداد ساختمان اما امسال به علت گرانی،، ساختنديک ساختمان جديد را  توانستندمهندسان می هر هفته پارسال-1

 است.

 )الف(                                      )ب(                           )ج(                         )د(                    

 و رانندگی با سرعت باال هم خطرناک است. چون خیلی ترافیک است، زود به کالس برسیم من و زهرا نمی توانم-2

 )الف(                     )ب(                       )ج(                                    )د(           

 و به موقع به  کنند ها خالف قانون عمل میاما بعضی از آن، ندبايد به قانون احترام بگذار ی دانشجو می دانند کههمه -3

 )الف(                            )ب(                                         )ج(              

                    آيند.کالس می

 )د(        

4 

3 

 وگوی زیر را مرتب کنيد. گفت

 تونم ماشینم رو پارک کنم؟فرزاد : پس چرا نمی  ............ الف(

 بهتر است ماشین تان را پارک نکنید.............ب( پلیس : خیر. اما 

 ........... ج(فرزاد: ببخشید جناب سروان اين جا ايستادن ممنوع است؟

 .......... ..د(پلیس: لطفا اين جا نیايستید.

 ...........هـ( فرزاد : از راهنمايی تان متشکرم.

 جا محل توقف سرويس مدرسه است. ...........و(پلیس: چون تا چند دقیقه ی ديگر مدرسه تعطیل می شود و اين

5 

3 

 با توجه به متن به سواالت پاسخ دهيد. 

 دور ـ نرمش ـ حرکت ـ آماده ـ فعالیت ـ مغرور ـ ورزش ـ مودب

 

.......بدن انسان می شود و بسیاری از 1ورزش ، برای زندگی امروز انسان بسیار مهم و اساسی است. ورزش باعث......

......بکنیم . البته الزم است 3.....می کند. بنابراين همه ی ما بهتر است در روز چند دقیقه ای .....2........بیماری ها را از ما 

.......می کنند، اما در هر ورزشی 5......انجام بدهیم. در هر ورزشی همه ی اعضای بدن ما....4پیش از شروع ورزش کمی ....

 می شوند. بعصی از عضالت بیشتر از بقیه به کار گرفته

........ را دوست ندارند. پس بهتر است ورزشکاران در کنار فعالیت های جسمانی به اخالق 6مردم معموال ورزشکاران .......

 هم توجه داشته باشند.

6 
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4 

 سهیمقا یشخص نيماش با را اتوبوس مثل یعموم یهينقل لیوسا با نقل و حملو  با استفاده از تصاویر زیر یک متن کوتاه  بنویسيد

  کلمه( 80.)حداقل .  ديکن

 
  

  

7 

1،5 

 جمالت زیر را به دلخواه کامل کنيد.

 

 الف( ما امیدواريم که زود به کشورمان ....................................... )برگشتن(

 ب( ما منتظريم که غذا ....................................... )آماده شدن(

 دوستم تصمیم گرفت که ديگر هیچ وقت ......................................... )سیگار کشیدن(ج( باالخره 

 

8 

3.5 

 

 ها پاسخ دهيد.متن زیر را بخوانيد و به سوال

 

 هايینام نیز روزها ها،ماه بر عالوه باستان، ايران در. شودمی بیابان جهان آبان بی. آسمان از آب بارش هنگام يعنی آبان؛

 روز نام هرگاه پس. بودند مشترک هاماه و روزها بین( اسفند... خرداد، ارديبهشت، فروردين،) نام 12 که اين جالب. داشتند

 از روز فروردين) نوروز: از بودند عبارت مهم های جشن اين از برخی. گرفتند می جشن را روز آن شد،می يکی ماه و

 روايت آبان ی درباره. بود آبان دهم با برابر که( ماه آبان از روز، آبان) آبانگاه( مهرماه از روز مهر) مهرگان( ماه فروردين

 و باريد باران آبان دهم روز سالی، خشک سال هشت از بعد قديم های درزمان که؛ اين جمله از: دارد وجود مختلفی های

  .آمد پديد آبانگاه جشن

 که طوری به. کردمی آلوده را ها آن نبايد کسی و بودند مقدس آتش و خاک باد، آب، عنصر چهار ، گذشتگان باور در

( ايزدبانو) فرشته چهار که داشتند عقیده همچنین ها آن. شد می شمرده گناه آب در ناپاک چیز هر يا دهان آب انداختن

9 
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 و طال گردنبند با زيبا و جوان بانويی. بود آناهیتا آب، بانوی ايزد نام. دارند عهده به را مقدس عنصر چهار اين مسئولیت

 را آن( تگرگ و برف باران، ابر،) سفید اسب چهار که ایکالسکه بر سوار درخشان، های کفش با سر، بر جواهرنشان تاج

 های انسانی حت که دهندمی نشان  است اماافسانه  شبیه تر بیش قديمی باورهای اين اگرچه ...و بردند می طرف هر به

 فرو زمین بر خداوند جانب از که است مقدس ای پديده بلکه. نیست هماد يک تنها آب که دانستند می نیز قبل سال هزاران

 پديد آب از را ای زنده چیز هر: . خوانیم می کريم قرآن در که چنان. است بخشیده زندگی خاکی ی کره اين به و باريده

 .آورديم

 

 

 نادرست....    درست.....                                . در ايران باستان آبان تنها نام يک ماه بود؟  1

 نادرست....    درست.....         . از نظر نويسنده متن در گذشته مردم ارزش آب را نمیدانستند. 2

 . نام فرشته آب چه بود؟3

 گناه بود؟. چرا در گذشته انداختن آب دهان در آب 4

 . نام چهار عنصر مقدس در نظر گذشتگان چه بود؟5

 گرفتند؟. در ايران باستان چه موقع جشن می6

 باريد                ب. پس از هشت سال خشکسالیالف. هرگاه از آسمان باران می        

 کردد. هرگاه کسی آب را آلوده می                شدمی يکی ماه و روز نام هرگاهج.        

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقيت

 واحد سنجش و ارزیابی
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 باسمه تعالی

زبانان فردوسیمرکز بين المللی آموزش زبان فارسی به غيرفارسی        

 واحد سنجش و ارزیابی
 4آزمون کتاب 

 A401 کد آزمون:  

 ردیف  بارم

5 

 داده و بر اساس آن  به سؤاالت زیر پاسخ دهيد. به اخبار گوش

 

 هايی به علت سرما و يخبندان تعطیل است؟های چه استان. دانشگاه1

 پ( گیالن و گلستان  ب( گیالن و مازندران  الف( مازندران و تهران

 است.ها به دلیل برف و سرما در نوبت .................... تعطیل شده . مدارس بسیاری از استان2

 پ( عصر    ب( ظهر   الف( صبح

 . فعالیت برخی مدارس شهر زنجان امروز .................... .3

 پ( با تاخیر همراه است   باشدب( باز می  الف( به کلی تعطیل است

 ها شده است.. .................... و .................... در سیستان و بلوچستان باعث بسته شدن راه4

 جويی کنند.شرکت گاز برای .................... از اُفِت فشار، از شهروندان .................... در مصرف گاز صرفه. 5

 ای کرد؟. پلیِس راه به رانندگانی که قصد مسافرت دارند، چه توصیه6

 

1 

2 

 ها خط کشيده شده، به حروف و یا عدد بنویسيد.عددهایی که زیر آن

 هزار صد و هشتاد و هفتششامسال اين مبلغ تومان بود که  هزار صد وسهششعیدی کارمندان دولت در سال گذشته . 1

 .تومان است

 د.باشمی 2748125731، برابر  2014 سال در هندجمعیت . 2

2 

1 

 

 وجود دارد. آن را پيدا کنيد.در هر جمله یک خطا 

 
 کرد.بسیار توجه میدر جامعه  مردم فقیری بود و به طبقه بخششیکه گاندی مرد  آمده استهای تاريخ . در کتاب1

           1                    2     3           4  
  

 .نوشته نبودآدرس را بر روی آن  ی نامهفرستنده، رساندچی نامه را به مريم پست کهوقتی. 2
        1                           2    3             4  

 

3 

5 
 

 های مناسب را انتخاب کنيد.، گزینهمتن هر با توجه به 
 

4 

http://www.isna.ir/fa/news/94062213793/
http://www.isna.ir/fa/news/94062213793/
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.......... . 1تحقیقات .......... ،ايم. در اين زمینه پژوهشگرانهای ورزش کردن شنیدهی فايدهی ما چیزهای زيادی دربارههمه

.......... 2شود، بر ..........و خو میکه سبب بهتر شدن خلق دهند که ورزش عالوه بر اينتر اين تحقیقات نشان میبیش

کند. ورزش در بهبود .......... در انسان را بیشتر می3های ورزشی گروهی، ..........عصبانیت نیز تاثیر دارد. انجام فعالیت

.......... ، در پیری کمتر دچار 4قش دارد. تحقیقی در آلمان نشان داد سالمندانی که در جوانی ..........عملکرد مغز هم ن

ها در کنار ها و سبزیچرب، گوشت، ماهی و استفاده از میوهچنین استفاده از لبنیات کممشکالت استخوانی شدند. هم

.......... که حتی ورزش کردن باعث توقف 5دان بیان ..........کند. امروزه دانشمنورزش به سالمت انسان کمک بسیاری می

 شود. های سرطانی میرشد سلول

ت( انجام زيادی داده  اندپ( زيادی انجام داده اندب( انجام زيادی داده است الف( زيادی انجام داده .1

 است

 ت( کاهش   پ( کم  ب( کاهنده   الف( کاست .2

 ت( لرزش  پ( افسردگی  ب( اعتماد به نفس   الف( فرستنده .3

ت( ورزش کرده  پ( ورزش کرده بود             کنندب( ورزش می  کندالف( ورزش می .4

 بودند

  ت( کرده بودند  کردندپ( می              کنندب(    کنندالف( می .5

 

_______________________________________________________ 

 

جا . همه ..........1..........ها را ها و خیابانسارا از پنجره بیرون را نگاه کرد. ديشب برف زيادی باريده بود و تمام کوچه

. . پنج دقیقه طول نکشید که دوباره بلند شد. ..........2..........خواب شد. به تختسفید و يکدست شده بود. باورش نمی

توانم چگونه می»رود. با خود گفت: نوشته بود که برای همیشه می نامهافت کرده بود. در ی دوستش را ديشب درينامه

اين مسئله برايش  ..........4..........شد. آخرين جمالت او مدام در ذهنش تکرار می.« ..........3..........بخوابم وقتی هنوز با او 

رفت. بالفاصله . شد. بايد می..........5..........از پنجره به بیرون  سخت بود. در حالی که وسط اتاق ايستاده بود، دوباره

 هايش را عوض کرد، از خانه خارج شد و به ايستگاه قطار رفت.لباس

 پوشانده بودت(   پ( پوشیده است   ب( پوشیده بود  پوشاندالف( می .1

 درگذشتت(   پ( برگشت   ب( در سر داشت   الف( از بین برد .2

نکرده صحبت ت(  کرده بودم صحبت پ(   ام کردهصحبت ب(   امکردهالف( صحبت ن .3

 بودم 

 ت( پذيرش  پ( خواهش   ب( پرستش   الف( پرش  .4

 ديدهت(    پ( نگاه    ب( خیره  الف( مشاهده  .5
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5 

 ها پاسخ دهيد.متن زیر را بخوانيد و به سوال

 

نشینید. شما االن خیزيد و در تخت میکوتاهی، برمیکنید. بعد از توقف زند و شما آن را خاموش میساعت زنگ می

ها، اخبار و کند. پیامداريد و نورش اتاق تاريک را روشن میدهید که در تخت بمانید. گوشی خود را برمیترجیح می

« شیار شوم.خوانم تا هها را میی پیامهنوز نیمه خواب هستم. بقیه»کنید: خوانید. با خود فکر میوضعیت آب و هوا را می

 گذرد. خواب نیستید، اما کامالً هم بیدار نیستید.پانزده دقیقه ديگر می

قهوه و نور کافی ابزارهای الزم برای يک صبح موفق است. قهوه بسیار مهم است. بدون شک کافئین موجود در قهوه 

کند تا کم کم بیدار ا مشغول میکشد. اين کار شما رخیلی خوب است، اما درست کردن قهوه حدود پانزده دقیقه طول می

 رو داريد، فکر کنید. شويد و به روزی که پیش

ايم که در تاريکی بخوابیم و در روشنايی بیدار ای تنظیم شدهاهمیت نور در بیدار شدن را دست کم نگیريد. ما به گونه

مصنوعی نیاز داريد. زمانی که بیدار توانید برای بیدار شدن منتظر طلوع خورشید بمانید، بنابراين به نور شويم. نمی

های آپارتمان را روشن کنید. سعی کنید همیشه طلوع آفتاب را تماشا کنید، حتی اگر يک يا دو ساعت شويد تمام چراغمی

 دهد.بعد از بیدار شدن باشد. تابش نور خورشید به انسان انرژی زيادی می

چنین ظرف شستن، کردن، يک فعالیت عالی برای اول صبح است. هم برای بیدار ماندن به يک فعالیت نیاز داريد. ورزش

کند تا بیدار شويد و قبل از شروع روز، احساس مفید بودن ها يا مرتب کردن آپارتمان به شما کمک میاتو کردن لباس

 کنید.

های قبل ر بدهید. شباما حتی با وجود اين چیزها، باز هم بیدار شدن سخت است و بايد برنامه عصر و شب خود را تغیی

ساعت خواب، احساس خوبی داريم. در  8يا  7روز نیاز داريد. معموال ما بعد از ببینید که به چند ساعت خواب در شبانه

کنار اين مسائل، به تاثیرات غذا و نوشیدنی در خواب هم توجه کنید. مصرف شکالت تلخ، قهوه و چای قبل از خواب، 

 خوريد، حتما توجه کنید.کند. پس به غذايی که مییبرای بدن شما مشکل ايجاد م

 
 

 تر است؟کدام گزينه برای عنوان اين متن مناسب .1

   ب( خواب کافی و مناسب     الف( خوردن قهوه حرف نداره!

 هايی برای زود بیدارشدنت( روش    ی نور خورشید برای انسانپ( فايده

 

 اشاره دارد؟ی زير به کدام اسم ضمیر متصل )ش( در جمله .2

 کند.اتاق تاريک را روشن می شداريد و نورگوشی خود را برمی

 ت( خواب  پ( گوشی  ب( خورشید  الف( اتاق

 

 

5 
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 چرا در صبح زود به نور مصنوعی نیاز داريد؟ زيرا ......................   .3

 الف( نور در بیدار شدن انسان کم اهمیت است.

 کنیم تا خورشید طلوع کند. توانیم برای بیدار شدن صبرب( نمی

 های آپارتمان را روشن کنیم.تمام چراغ بايد پ(

 ت( نور مصنوعی برای بدن ما مفید است.

 

 مورد( 3شود که پیش از آغاز روز، حس مفید بودن داشته باشید؟ )چه کاری باعث می .4

 

 است؟ نادرستبر اساس متن کدام گزينه  .5

 ها بر خواب انسان تاثیرگذار هستند.الف( غذاها و نوشیدنی 

 کند.ب( درست کردن قهوه به کم کم بیدارشدن شما کمک می 

 پ( در ابتدای صبح بايد وضعیت آب و هوا را بررسی کنید. 

 تواند يک فعالیت خوب برای اول صبح باشد.ت( ورزش کردن، می 

 
 
 

7 

 ( 120بنویسيد. )ی موضوع زیر انشایی درباره

 

 

 ها داشته است؟ با مثال و دلیل توضیح دهید.به نظر شما تکنولوژی چه تاثیری بر زندگی انسان 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقيت

 واحد سنجش و ارزیابی

6 
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 باسمه تعالی

  زبانان فردوسیالمللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمرکز بین

 واحد سنجش و ارزیابی

 5آزمون کتاب 

 A501 کد آزمون:  

 رديف . بارم

4 

 

 به گفتگو گوش داده و بر اساس آن به سؤاالت پاسخ دهيد.

                                                  . به نظر آرش شهربازی خیلی .......................؟                                                                           1

 الف( با حال بود         ب( حوصله سربر بود          ج( جورواجور بود           د( به درد نخور بود   

 . کدام جمله صحیح است.2

 الف( سعید امتحانش را خراب کرد             ب( سعید بیمار بود و امتحان نداد.   

 متحانش را خوب داد   ج( امتحان سعید برگزار نشد                      د( سعید ا

 مورد را انتخاب کنید( 2هايی سوار شد. ). آرش در شهربازی چه وسیله3

 الف( سرسره

 ب( قطار وحشت  

 پ( ماشین برقی  

 ت( چرخ وفلک 

 ث(ترن هوايی 

 . آرش چه ساعتی به  خوابگاه برگشت؟ 4

  10د(                  11ج(             8ب(          9الف(   

 چرا سعید خريد نکرد؟. 5

 ها شلوغ بودندد( مغازه ها گران بودند      ج( لباس     الف(امتحان داشت       ب( هوا بارانی بود   

1 
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3 

 

 های داده شده، جاهای خالی را پر کنيد.با توجه به فعل

ها معموال پردازند. رباتجهان به آن میها و مراکز علمی در علم رباتیک يکی از موضوعاتی است که امروزه بسیاری از دانشگاه

....... )فعالیت 2............ )استفاده کردن( که بتوانند کاری را بهتر از انسان انجام دهند يا در محیط پزخطر ......1در مواردی ..........

ی برگزاری آن برای ت که ايدهالمللی برای باال بردن هوش مصنوعی اسی بینها يک پروژهکردن(. ربوکاپ يا جام جهانی ربات

گروهی از استادان و دانشجويان ايرانی نیز اقدام به  1385....... )مطرح کردن(. از سال 3سال پیش در کانادا ....... 25اولین بار 

تی های صنعی رباتبنیانی هستند که در زمینههای دانشبرگزاری مسابقات ربوکاپ آزاد ايران کردند. در حال حاضر، شرکت

......... 5های زيادی ......افزاری پیشرفتافزاری و نرمهای سختها تا چند سال آينده در حوزه..... )کار کردن(. اين شرکت4.......

-های مربوطه است که خوشبختانه در سالها و دستگاه) کردن(. البته پیشرفت در اين زمینه نیازمند توجه و حمايت وزارت خانه

 ......... )ساختن(. 6های جديدی دارد .........گزاری، نمونهی سرمايهاهم کردن زمینههای اخیر با فر

2 

4 

 

 گزینه صحيح را انتخاب کنيد. 

 علی ديروز به اداره رفت، ................ که دکتر از او خواسته بود استراحت کند. .1

 ب( چون                            ج(مگر                       د( هرچند             الف( اگر      

 داشتم به مسافرت ...........اگر پول کافی  .2

 د( بروم     ج( رفتم    ب(خواهم رفت       رفتمالف( می

 . معنای عبارت زير چیست؟3

 شد و اکنون در ترم پنجم بود.در امتحان قبول میگرفت، اگر نیما درسش را دقیق خوانده بود نمرة خوبی می

 الف( نیما درسش را دقیق خوانده است                ب( نیما نمرة خوبی گرفته است     

 ج( نیما در حال حاضر در ترم پنجم است             د( نیما  در امتحان قبول نشده است

صورتی که اقدام جدی برای کاهش استعمال دخانیات داده شده است در  در گزارش بهداشت جهانی هشدار. 4

 .............استفاده از اين محصوالت  میالدی ساالنه بیش از هشت میلیون نفر قربانیِ  2030صورت نگیرد تا سال 

 د( شده بودند     اندب( خواهند شد             ج( شده     الف( بشوند

 

3 
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 ............... که باران شديدی گرفت.صبح ........................ 8. ساعت 5

       ب( دارم به دانشگاه میروم               رفتمالف( داشتم به دانشگاه می

 د( دارم به دانشگاه بروم.     ج( داشتم به دانشگاه رفته بودم

 توان پرکرد؟. جای خالی زير را با کدام کلمه می6

 توان به ايلیاد و اديسه هومر، شاهنامه فردوسی و آثار شکسپیر اشاره کرد.میاز جمله .................. ادبی جهان 

 های های             د( آيینهای            ج( شاهکارهای       ب( پیشواالف( شايان

 شود؟. از جمله زير کدام معنی برداشت می7

 انداخت.را به فردا می از جمله ويژگیهای اخالقی رامین اين بود که همواره کارهای امروز

 گرفت     کوشی بود           ب( رامین کارها را جدی نمی الف( رامین انسان سخت

 گرفت              د( رامین  آخر هر کاری بودج( رامین سراغ کارها را می

 .. اگر هنگامی که با شغلت شاد نیستی آن را عوض نکنی، به آرامی شروع به مردن .............8

  کنیکردی            د( میالف( کردی               ب( بکنی                ج( می

2 

 

 کامل کنيد.بر اساس متن، فرمی  را که در پاسخنامه است 

های جديد آموزش زبان فارسی خواهد در دورهامروز بیست و پنجم بهمن سال هزار سیصد و نود وپنج است. آقای سعیدی می

 500000ها و همچنین مبلغ تومان برا کالس 2400000دانشگاه فردوسی مشهد ثبت نام کند. دانشگاه از او خواسته که مبلغ در 

واريز کند. او زبان فارسی  2813849560ها در يک فیش  به حساب پرديس بین الملل دانشگاه فردوسی به شماره را برای کتاب

 نید.داند. لطفا فرم را برايش پر کخوب نمی

 

 

 

4 
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5 

 ها پاسخ دهيد.متن زیر را بخوانيد و به سوال

 ........جايگاه کنونی گردشگری در جهان.........1

است و به تدريج با طی مراحل مختلف تاريخی، رشد ای کهن است که از ديرباز در جوامع بشری رواج داشته گردشگری پديده

تبديل شده است. امروزه صنعت گردشگری در دنیا يک منبع مهم درآمدی چشمگیری يافته و به موضوعی اقتصادی و اجتماعی 

تواند باعث تحوالت اقتصادی و اجتماعی بزرگی در يک جامعه شود.  در جريان هفتادمین شود. گردشگری میمحسوب می

برای توسعة پايدار به عنوان سال بین المللی گردشگری   2017، سال 2015نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 

 نامگذاری شد. اين نامگذاری با سه هدف : کاهش فقر، صلح و امنیت و حفاظت از محیط زيست صورت گرفت.

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

ای فلسفی، سیاسی، ادبی پسوندی که به مکتب يا انديشه "ايسم "به معنای سفر و سیاحت و  "تور "واژة توريسم از دو بخش 

-ا مذهبی اشاره دارد تشکیل شده است. توريسم يعنی مکتبی که پاية آن سیاحت و گردشگری است. گردش به تمام مسافرتو ي

شود. البته اين مدت زمان نبايد بیشتر از يک سال متوالی شود، گفته میهايی که به اقامت حداقل يک شبه در مقصد منجر می

يک شب و کمتر از يکسال متوالی به کشوری غیر از وطن متداوِل خويش باشد و گردشگر فردی است که به مدت دست کم 

 کند. سفر می

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

-بندیريزی در اين زمینه اهمیت اساسی دارد. در يکی از تقسیمگردشگری اشکال متفاوتی دارد و شناخت آنها برای انجام برنامه

شود. انواع ديگری از گردشگری نیز به گردی و ماجراجويانه تقسیم میطبیعت های موجود گردشگری به سه نوع فرهنگی،

 اند. های اخیر آغاز شدهاند. نظیر گردشگری فضايی و گردشگری الکترونیکی که در سالسرعت در حال توسعه

4............................. 

درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود شرايط های اخیر گردشگری به عنوان صنعتی بدون دود، منبع در سال

دهندة اهمیت فراوان اقتصادی و سال اخیر نشان 50اقتصادی بسیار از کشورها بوده است. رشد قابل توجه گردشگری در 

-امیدبخشکند. بزرگان تجارت گردشگری را اجتماعی اين پديده است. گردشگری در تولید ناخالص ملی نقش مهمی ايفا می

دانند که جهان سوم با آن روبروست. آنها بر اين باورند که گردشگری بیشترين قابلیت را برای جانشینی ديگر ترين صنعتی می

 شود.صنايع درآمدزا دارد. توسعة گردشگری موجب رشد درآمد اقتصادی و کاهش فقر می

5................................................... . 

های شغلی جديد، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات از جمله مزايای مستقیم حاصل از د فرصتايجا

های ساختمانی، توسعة صنايع دستی هنری، گسترش توان از فعالیتجهانگردی است. از مزايای  غیرمستقیم گردشگری می
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تواند به کاهش حمل و نقل نام برد. همچنین گردشگری میهای ها و سیستمخدمات و بهبود تجهیزات زيربنايی مانند جاده

تواند آثار مثبت فرهنگی و زيست محیطی نیز ها گردشگری میهای سیاسی و ايجاد صلح جهانی کمک کند. عالوه بر اينتنش

 داشته باشد. 

 پنجمو چهارم ، سوم ،دومهای ندهای زير برای هر يک از ب( عنوان بند اول برای نمونه نوشته شده است. شما از میان عنوان1

 يک عنوان را انتخاب کنید. ) يک عنوان اضافی است(

 معايب گردشگری  -اهمیت اقتصادی گردشگری -انواع گردشگری -آثار جانبی گردشگری -تعريف گردشگری

 نمره( 1باشد. )( مشخص کنید کدام گزينه درست و کدام نادرست می2

 ور است.                           درست .......    نادرست.......الف( گردشگری صنعتی تازه و نوظه

 سال بین المللی گردشگری نامگذاری شده است.      درست .......    نادرست....... 2017ب( سال 

 ج( گردشگر بايد حداقل يک سال از وطن خود دور باشد.              درست .......    نادرست.......

 کنند گردشگر نیستند.           درست.......    نادرست.......افرادی که برای ماجراجويی سفر می  د(

 

  ( . چهار نمونه از انواع گردشگری را نام يیريد.3

 (. چهار نمونه از تاثیرات غیر مستقیم گردشگری را نام يیريد.4

 

7 

 کلمه( 150ی موضوع زیر انشایی بنویسيد: )درباره

 به نظر شما معايب و مزايای تحصیل در يک کشور خارجی چیست.؟ با مثال توضیح دهید.

 

 

 با آرزوی موفقيت

 واحد سنجش و ارزیابی
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 فایلهای شنيدن

 

 جلد اول

 سالم مریم خوبی؟ :مینا

 مریم: سالم مینا خوبم. تو چطوری؟

 بود؟خوب مینا: ممنون منم خوبم. راستی مریم جون تعطیالت چکار کردی؟ تابستون 

 آره تابستون خیلی خوش گذشت، با خونوادم رفتیم شمال، کنار دریا. تو چکار کردی؟مریم: 

مراقبت خب ..... راستش تابستون خوبی نداشتم .... جایی هم نرفتیم. میدونی...پدرم مریض بود و مجبور شدیم ازش  :مینا

 کنیم.

 مریم: پدرت مریض بود؟ ... چرا؟

 های خونه افتاد و پاش شکست.مینا: هیچی از پله

 مریم: واقعا؟

 ی تموم تو بیمارستان بود.مینا: آره بابام دو هفته

 : االن حالش چطوره؟مریم

 خیلی بهتره میتونه راه بره، اما هنوز از خونه بیرون نمیره. :مینا

 ابام فردا بیاییم دیدنش؟: میتونیم من و بمریم

 خوبه؟ 5مینا: آره حتما، فردا ساعت 

 میبینمت. 5مریم: باشه فردا ساعت 
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 جلد دوم

 

 بیمار: ببخشید آقای دکتر اجازه هست؟

 کنم بفرمایید. چه کمکی از دست من بر میاد؟دکتر : بله خواهش می

 کنم.احساس درد می توی پای راستمبیمار: مدتی هست که 

 دقیقاً کجای پاتون؟ دکتر:

 های باالی پام درد میگیره.ها هم قسمتبیمار:کف پام آقای دکتر... بعضی وقت

 دکتر: اجازه بدین نگاهی بندازم...یعنی اینجای پاتون؟

 بیمار: بله دقیقا آقای دکتر. 

 دکتر:از کِی هست که این درد رو دارین؟

 سیاوش: حدود سه ماهی میشه.

 تونم بپرسم شغلتون چیه؟... میبیمار: حدود سه ماه ..

 بیمار: بله. مهندس کامپیوتر هستم.

 شینین؟دکتر: احتماالً زیاد پشت میز می

 کنم.بیمار: بله آقای دکتر روزی شش هفت ساعت با کامپیوتر کار می

ن. ورزش هم دکتر: به نظر من مشکل شما در حقیقت مربوط به کمرتون میشه نه پاتون. احتماالً دیسک کمر خفیفی داری

 کنین؟می

 که دیگه نمیرم. ای سه بار. اما یک سالی میشهرفتم. هفتهبیمار: قبالً مرتب استخر می

های کمرتون های کمرتون ضعیف شده و فشار روی مهرهدکتر: بله... در حقیقت به خاطر نشستن طوالنی پشت میز، ماهیچه

نویسم. لطفا بیارید تا نظر قطعیم بهتون بگم. براتون یه سری عکس می اومده. البته باید از کمرتون عکس بگیرید و برای من

 ها دوباره مطب تشریف بیارین. ی آینده سه شنبه ساعت هشت با این عکسهفته

 بیمار:  خیلی متشکرم آقای دکتر. لطف کردین.

 دکتر: خواهش میکنم. امیدوارم زودتر خوب بشین.

 بیمار: ممنونم. خدا نگهدار

 نگهداردکتر: خدا
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 جلد سوم

 مرد: الو... رستوران پارسه؟ 

 خانم : بله. بفرمایین.

 خواستم غذا سفارش بدم.مرد: سالم خانم ببخشید می

 خانم: بفرمایید.

 خواستم.کباب بدون استخوان میمرد: دو پرس چلوکباب و یه پرس جوجه

 خانم: بله. ساالد و نوشابه چی؟

 دارین؟ مرد: بله، لطفا دو تا ساالد. دوغ هم

 خانم: بله.

 مرد: پس نوشیدنی، فقط سه تا دوغ بفرستید.

 ی اشتراکتون چنده؟خانم: حتما. ببخشید شماره

 گیرم، اشتراک ندارم.مرد: چون اولین باره از رستوران شما غذا می

 خانم: پس لطفا آدرستون رو بفرمایین.

 ی غذا چقدر میشه؟بگین هزینهی دوم. میشه طبقه 17پالک  –ی سوم کوچه –مرد: خیابان بهار 

 هزار تومن. 43خانم: خواهش می کنم، 

 ی پیک؟مرد: با هزینه

 خانم: نه، پیک رستوران ما رایگانه. تا نیم ساعت دیگه به دستتون می رسه.

 مرد: ممنونم. خداحافظ

 کنم. خدانگهدار.خانم: خواهش می
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 جلد چهارم

 

 گوش کنید:  خبر زیربه 

مدارس رو، های کشور برفی و بارانی است. از اینسازمان هواشناسی، آب و هوای اکثر استانطبق گزارش 

های مازندران و های گیالن، مازندران و گلستان به علت سرما و یخبندان امروز تعطیل است. دانشگاهاستان

رمای هوا و یخبندان، های استان تهران اعالم کرد به علت سگیالن هم تعطیل است. آموزش و پرورش شهرستان

دبستانی و ابتدایی پردیس، رودهن، دماوند، و فیروزکوه در نوبت صبح امروز تعطیل است. مدارس مدارس پیش

های رضوی، شمالی و جنوبی، خوزستان، یزد و کرمان هم به علت برف و برخی مناطق اردبیل، سمنان، خراسان

برخی مدارس زنجان، و مدارس و ادارات چهارمحا ل و سرما در نوبت صبح امروز تعطیل شده است. فعالیت 

گرفتگی معابر و بسته شدن شود. باران و برف در سیستان و بلوچستان آببختیاری امروز با تاخیر آغاز می

برخی محورها را در پی داشته است. شرکت گاز برای جلوگیری از افت فشار از شهروندان خواست در مصرف 

لیس راه به رانندگانی که قصد مسافرت دارند توصیه کرد تجهیزات زمستانی همراه جویی کنند. پگاز صرفه

 .داشته باشند
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 جلد پنجم

 

 سعید: سالم آرش خوبی؟

 آرش: سالم سعید. خوبم ممنون تو چطوری؟

 سعید: منم خوبم مرسی. چه خبر؟ شنیدم دیروز رفتین شهربازی؟

ون سر رفته بود برای همین گفتیم بریم شهربازی. خیلی خیلی خوش گذشت. آرش: آره ، من و هم اطاقیم  بهروز حوصلم

 عالی بود.

 سعید: ای کاش منم باهتون میومدم آخه امتحانم کنسل شد. استادمون مریض بود نیومد دانشگاه.

 دادم تا تو هم بیای.آرش: چه حیف ای کاش میدونستم امتحان نداری، حتماً بهت خبر می

 دفعه بعد منم میام. خب حاال  چی سوار شدین؟ سعید: اشکال نداره

آرش: خیلی چیزا سوار شدیم قطار وحشت ، ترن هوایی ولی هیچی مثل چرخ و فلک نبود. حیف بارون گرفت وگرنه 

 میتونستیم سرسره هم سوار بشیم.  

 س: حاال کی برگشتین خونه؟

 هم گذشته بود.  11خوابگاه باشیم اما وقتی رسیدیم از  9آرش: موقع برگشتن خیابونا پر از ماشین. تصمیم داشتیم ساعت 

س: آره چونکه نزدیک آخره ساله همه دارن خرید عید میکنن. منم دیروز واسه خرید رفته بودم بازار توی مغازه ها جای 

 خونه. راستی فردا میای دانشگاه؟سوزن انداختن هم نبود. خرید نکرده برگشتم 

 خونه آرش: آره باید بیام کتاب

 س: خیلی خب پس میبینمت

 آرش: باشه فعال مواظب خودت باش

 س: تو هم مواظب باش خداحافظ  

 

 

 



  

   29 

 

 هانامهپاسخ

 

 باسمه تعالی
 مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان فردوسی

 واحد سنجش و ارزيابی

 1آزمون کتاب 

 A101 کد آزمون:  
 نام و نام خانوادگی:                                   

 تاريخ آزمون:

 رديف  بارم

3 

 

 

 ---ت  --- .1

 ---پ  --- .2

 ---ب  --- .3

 

 ---های خانهپله --- .4

 ---پنج   --- .5

 
 

1 

3 

 
 

 خورشید زرد      .1

 های خانهاتاق      .2

 دانشجوهای دانشگاه      .3

 هادرخت برگ      .4

 فصل زمستان      .5

 خانههای کتابکتاب      .6
 

2 

5/2  

   

 ----پ  ----      .1
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 باسمه تعالی
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 باسمه تعالی
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 باسمه تعالی
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