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 امتحان جامع زبان فارسی 

 

 شمارة یک

 

 واحد سنجش و ارزیابی 

 زبانانمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بارم (دقیقه) زمان هاتعداد پرسش نام مهارت

 نمره 10 30 15 شنیدن

 نمره 25 60 25 خواندن

 نمره 10 30 20 دستور و واژگان

 نمره 15 60 شامل دو قسمت نگارش

 نمره 20 10 ------ شفاهی
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی مرکز بین المللی

 امتحان جامع زبان فارسی

                                    نام و نام خانوادگی:                      :                             کد داوطلبی
 

 1 شنیدن

 

 پاسخ دهید. 7تا  1گوش داده و بر اساس آن به سؤاالت  کارمند دانشگاهو  دانشجوبه گفتگو بین 
 
                                                                                                                         نمره( 5/0)ی تحصیلی دانشجو چیست؟  . رشته1

 ت( مدیریت بازرگانی                                                                   پ( ریاضی  ب( مهندسی شیمی  الف( مهندسی برق     

                                                                                          نمره(75/0)ی دانشجویِی دانشجو .............................. است.   . شماره2

                                                                                                              نمره( 5/0)التحصیل چه مقطعی است؟  . دانشجو فارغ3

 ت( فوق دکترا                                                                            پ( دکترا  رشناسی ارشد ب( کا الف( کارشناسی     

                                                                                                                          نمره( 5/0)   . دانشجو ورودی چه سالی است؟4

                                                                   1394ت(    1390پ(   1393ب(   1392الف(     

                                                                                                نمره(75/0).............................. ببرد.      رفاه بخش ی. دانشجو باید فرم را به اداره5

این اداره . نمره(75/0) ......................... بپیچدپس از خارج شدن از دانشگاه باید به سمت ..... دانشجوی رفاه، برای رفتن به اداره. 6

 نمره(75/0) است. ..............................روبروی 

                                                                                                                           نمره( 5/0)ی رفاه تا چه ساعتی باز است؟  . اداره7

  4ت(     1پ(     3ب(    2الف(     

 2شنیدن 
 

 پاسخ دهید. 15 تا 8به سؤاالت  بر اساس آن داده و فایل صوتی گوشبه 
 
 نمره( 5/0)استاد چه ساعتی کالس دارد؟. 8

 ت( ده  پ( ده و نیم   ب( نه و نیم   الف( هشت و نیم     

 نمره( 5/0)شود؟های تجدیدپذیر تولید میهای دنیا از طریق انرژیدانشجو چند درصد انرژیمطابق نظر . 9

 18ت(     19پ(     16ب(     15الف(     

 نمره(75/0) گذاری شد.های تجدیدپذیر سرمایهی انرژیتقریباً .............................. میلیون دالر در زمینه ،میالدی 2015. در سال 10

 ......... است.و ..................... ...................های تجدیدپذیر، .................ی انرژیگذاری در زمینهنظر استاد دالیل اصلی سرمایهبه . 11

 نمره(75/0)
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 نمره( 5/0)های تجدیدپذیر شده است؟المللی انرژی. ایران چند سال است که عضو آژانس بین12

 8ت(     5پ(     4ب(     6الف(     

 نمره(75/0) های تجدیدپذیر در ایران، .............................. و خورشید است.ترین منابع انرژی. مهم13

                                                                               نمره( 5/0)شود؟  را خورشید در ایران منبع مهمی برای تولید انرژی محسوب می. چ14

 الف( چون ایران روزهای آفتابی زیادی دارد.     

 ب( انرژی خورشیدی کمترین میزان آلودگی را دارد.    

 ان کشوری چهار فصل است                    پ( ایر    

 ت( خورشید منبع رایگانی برای تولید انرژی است.     

ود ها وجاین انرژی یتوسعه. به نظر استاد بهتر است دانشجو بر روی این نکته تمرکز کند که در چه .............................. امکان 15

 نمره(75/0) دارد.

 

 1متن  خواندن

 

             نمره( 1)هر سوال   پاسخ دهید. 23تا  16زیر را بخوانید و بر اساس آن به سواالت  تنم

 
 ،که براساس نوع و کیفیت ابریشم تولیدی وجود داردآسیاست. انواع مختلفی از این کرم ی بومی پروانهکرم ابریشم در حقیقت تخم 

هستند و ارزش دوزیستان  و زندگانهای مناسبی به عنوان غذا برای خند و گزینهگیرها هرگز گاز نمیاین کرم ند.شوبندی میطبقه

های توانند غذای مناسبی برای بچه، میشانکوچک یاند با توجه به اندازهیی که تازه از تخم خارج شدههاکرمغذایی باالیی دارند. 

 خزندگان باشند.

ابریشم را  یها راز تهیهسال قبل از میالد مسیح آغاز شد و چینی ششصدزار و بار در چین حدود دو هاولینولید کرم ابریشم برای ت

اما سرانجام چگونگی تولید ابریشم از طریق کرم ابریشم  ،داشتند تا به راحتی در اروپا و خاورمیانه تجارت کنند نگهها مخفی سال

 .ی مردم دیگر کشورها نیز آشکار شدبرا

 در آن تولید قطب که شودمی محسوب کرم ابریشمخیس  یدر تولید و پرورش پیله ایران شورهای مطرح کگیالن یکی از استان

 یاالن عرصهنامند و برای فعّسرا را شهر ابریشم ایران میصومعه .باشدمی ،استان این غربی شهرهای از ،سراصومعه ستانشهر انحصار

 ی قائل هستند.اتولید و پرورش کرم ابریشم در این شهرستان احترام ویژه

ابریشم گیالن روزگاری شهرت  ی صادراتی ایران از جمله استان گیالن بود.هاترین کاالاین محصول در قرون گذشته، یکی از مهم

 1350 سالدر شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران  ه دلیل تأسیسب ،سراصومعهشهر رپرورش کرم ابریشم د جهانی داشت.

 .است الفعّ نیز اکنون و گرفت خود به ایاهمیت ویژه

تأمین برگ درخت توت برای  رود.مار میش به آن لذیذ متر طول دارد و برگ توت تنها غذایکرم ابریشم بالغ بر پنج تا هفت سانتی

 ،توت هایبرگ شدن سبز با و اردیبهشت اوایل از ترین مباحث در مراحل پرورش کرم ابریشم است وها از محوریکرم یتغذیه
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 به و کنندمی اندازیرشد خود، چهار بار پوست یها در طول دورهکرم .شودمی آغاز ابریشم کرم یروزه 45 تا 40 پرورش یدوره

از  ها بر حسب رنگ، سالم بودن و درشتیپرورش، پیله یپس از پایان دوره .شوندمی تغذیه توت درخت برگ با حریصانه ایگونه

 600ای به دور خود بالغ بر تنها در مدت چند روز یک کرم ابریشم قادر است با تنیدن پیله شوند.دی میبنیکدیگر جدا شده و طبقه

  متر نخ ابریشم تولید کند.

ریسی مورد استفاده قرار بافی و نخبافی، فرشمند در کشورهای مختلف در صنایع پارچهنخ ابریشم به عنوان کاالیی تجملی و ارزش

 ریشم از جمله معیارهای سنجش میزان تولید ناخالص ملی و محصولی صادراتی است.گیرد. پرورش ابمی

 

 های ابریشم غذای چه حیواناتی هستند؟. کرم16

 ی کرم ابریشم بود؟. کدام کشور نخستین پرورش دهنده71

 ت( خاورمیانه  پ( مصر   ب( چین   الف( ایران     

 است............................... ن . شهرستان صومعه سرا از شهرهای غربی استا81

 ی پرورش کرم ابریشم چند روز است؟. دوره91

 د؟ )دو مورد ذکر کنید(نشوبندی میها بر اساس کدام معیارها دستهپیله ،پرورش ی. پس از پایان دوره02

 اندازد؟ی پرورش خود چند بار پوست می. هر کرم در دوره12

 ت( یک بار  بار  2پ(   بار  4ب(  بار  3الف(     

 رود را نام ببرید.ها ابریشم به کار می. دو مورد از صنایعی که در آن22

 . به نظر شما بهترین عنوان برای این متن کدام است؟23

       خزندگانب(     الف( ابریشم در گیالن    

 دوزیستانت(    پ( تولید ابریشم              

  
 2متن  خواندن

   نمره(             1)هر سوال  پاسخ دهید. 32تا  24را بخوانید و بر اساس آن به سواالت زیر  متن

  
برای افرادی که در  د بدن بار دیگر به دریافت غذا نیاز دارد.یگوما با احساس گرسنگی آشنا هستیم که طی آن معده به ما می یهمه

تواند مشکل باشند، صرف میان وعده در کنار پرخوری می وفادارایی خود تالش برای کاهش وزن هستند، یا قصد دارند به رژیم غذ

برای کاهش  ،برندکنند و به خوبی گرسنگی را از بین می، مواد غذایی که در شما احساس سیری ایجاد میبه همین دلیلبزرگی باشد. 

توانند احساس سیری را در شما ایجاد کرده و میای برخوردار هستند. مواد غذایی مختلفی در دسترس هستند که وزن از اهمیت ویژه

 اشتها را از بین ببرند.
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. برای برندزیرا از محتوای فیبر غذایی باال سود می ،بر رفع گرسنگی داشته باشند یتوانند تاثیر مثبتها و سبزیجات میبسیاری از میوه

دهد. چیز دیگری را نشان می گیرند، اما حقیقت کامالًمیاستفاده در نظر بیبسیاری از مردم کرفس را به عنوان یک سبزی مثال 

 برد.از فیبر باالیی سود می، اما را آب تشکیل داده است آنای پایینی برخوردار و بخش قابل توجهی از اگرچه کرفس از ارزش تغذیه

بر  د.گیرد به آرامی صورت میکند، در شرایطی که این روناین به معنای آن است که بدن برای گوارش کرفس تالش بیشتری می

توانید در حد مجاز خود را نیز می یشود، بلکه میزان کالری دریافتی روزانههمین اساس، نه تنها احساس سیری در شما ایجاد می

س سیب سرشار از فیبر و آب است که هر دو به ایجاد احساها، در قسمت میوه. نگه دارید. هر شاخه کرفس تنها هشت کالری دارد

تواند سالمت کلی بدن را بهبود ببخشد، بلکه در مسیر تحقق ، مصرف روزانه یک سیب نه تنها میاز این روکنند. می سیری کمک

 د.کناهداف کاهش وزن نیز موثر عمل می

گردو صادق  شوند. این شرایط به ویژه برای پسته، بادام وهای مفید در رژیم غذایی محسوب میاز جمله چربینیز غزهای خوراکی م

د احساس سیری را ایجاد نتوانهای سالم هستند، بلکه دارای پروتئین نیز بوده و میاست. نه تنها این مغزهای خوراکی حاوی چربی

حفظ وزن یا کاهش وزن و  خواهان با این وجود، توجه داشته باشید که مغزهای خوراکی از کالری باالیی برخوردارند و اگر ند.کن

 د.روی کنیها زیادهنباید در مصرف آن ،متناسب هستید

 از مواد غذایی عالی برای رفع درد گرسنگی و احساس سیری ،محتوای باالی فیبر غذایی و پروتئینی که دارند یحبوبات به واسطه

، هورمون گرلین شوند و در نتیجه از انتشارسطوح باالی پروتئین به انرژی تبدیل میبرای مثال در لوبیا شوند. بلندمدت محسوب می

 د.کنپیشگیری می گرسنگی،

حلی موثر برای رفع گرسنگی است. به جای خوردن چیپس به عنوان منبع اصلی پروتئین برای بسیاری از مردم جهان، گوشت راه

 بهتر برای رفع گرسنگی گوشت گاو، گوشت مرغ یا گوشت ماهی است. هر سه نوع گوشت از نظر یزمینی یا پیتزا، گزینهسیب

برد که از نظر روانی بر انسان تاثیرگذار است و ها زمان بیشتری میزیرا جویدن آن ،های خوبی هستندایجاد احساس سیری انتخاب

بیشترین پروتئین و ، ترین گزینه هستید، انواع گوشت ماهی بدون چربیسالم به دنبالدهد. اگر احساس سیری را افزایش می

 د.دهدر اختیار شما قرار میها را ترین مجموعه چربیسالم

توانند به شما در داشتن رژیم غذایی مناسب و سالم کمک کنند و در عین حال اشتهای شما را برای مواد غذایی که عنوان شد، می

 مصرف کالری بیشتر کاهش دهند.

 
 .......مواد غذایی که .............  خاصی دارند؟اهمیت . چه نوع از مواد غذایی برای کاهش وزن 24

 .برندباحساس گرسنگی را از بین ب(   . ندعموم مردم باشدر دسترس الف( 

 است. ها کوتاهت( مدت جویدن آن   دهند.پ( اشتها را افزایش می

 ی زیر چیست؟در جمله« آن». بر اساس متن، مرجع ضمیر 25

اما از فیبر باالیی سود ، ا آب تشکیل داده استر آنای پایینی برخوردار و بخش قابل توجهی از اگرچه کرفس از ارزش تغذیه»

 .«بردمی

 ت( تغذیه  پ( کرفس   قابل توجهب(   ارزشالف( 
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 ی زیر چیست؟ . مفهوم جمله26

 «د.گیرکند، در شرایطی که این روند به آرامی صورت میاین به معنای آن است که بدن برای گوارش کرفس تالش بیشتری می»

 کوتاه و در عین حال سخت است. گوارش کرفس الف( زمان

 رسد.در بدن آسان به نظر می گوارش کرفسب( 

 است. ای پایینی برخوردارارزش تغذیه از کرفسپ( 

 .کندمیت( بدن زمان بیشتری را صرف گوارش کرفس 

 دو مورد از فواید سیب را بنویسید.. 27

 شود.افزایش وزن میروی در مصرف ............................... باعث زیاده. 28

 است؟ درستکدام گزینه . 29

 .شوندحبوبات باعث ایجاد درد گرسنگی میب(               .گرلین هورمن گرسنگی استالف( 

 .دنکنحبوبات از ابتالی افراد به بیماری پیشگیری میت(  د. شومدت میکوتاهاحساس سیری باعث ایجاد حبوبات پ( 

 
 است؟ نشدهمعرفی  گرسنگیرای رفع بی زیر یک از مواد غذایکدام. 30

 زمینیسیب چیپس ت(  پ( گوشت گاو   ب( گردو  ف( کرفسال

 شود.، باعث احساس سیری در انسان میردگیمی زیادیزمان . چون جویدن ............................... 31

 تر است؟. کدام عنوان برای این متن مناسب32

  کنید احساس سیریها ب( با این خوراکی   احساس گرسنگیالف( چگونگی به وجود آمدن 

 هاهای گیاهی و فواید آنپروتئینت(     ی مواد غذایی مختلف پ( مصرف روزانه

 3متن  خواندن

      نمره(               1)هر سوال   پاسخ دهید. 40تا  33زیر را بخوانید و بر اساس آن به سواالت  متن

        
 صدها اکنون هم. کرد تصور را هاماهواره بدون جهان توانمی سختی به که است شده وابسته هاماهواره به قدرآن بشر دگیزن امروزه،

 در که گویندمی را جسمی شود،می نامیده «قمر» عربی زبان در که ماهواره چیست؟ اما ماهواره د.چرخنمی زمین مدار در ماهواره

 به بیشتر ماهواره امروزه،. است خورشید قمر هم زمین و است زمین طبیعی قمر ،ماه بنابراین د؛کن گردش دیگری جسم دور به فضا

 د.گوینمی هم مصنوعی قمر هاآن به و اندگرفته قرار زمین مدار در انسان توسط که شودمی گفته هاییدستگاه

 58 قطر به آلومینیومی ییک کره ماهواره، این. شد فرستاده زمین مدار به هاروس توسط ای بود کهاولین ماهواره «اسپوتنیک»

میلیون کیلومتر را  70از بیش مجموع در و چرخید زمین دور به بار 1400 اسپوتنیک .آنتن دو و نیم متری داشت 4و  بود ترمسانتی

 بر اثر جو به ورود با پرتاب از عدب ماه سه و افتاد از کار هایشباطری شدن تمام دلیل به پرتاب از بعد هفته سه ماهواره این. طی کرد

 .شد نابود و سوخت هوا، هایمولکول با اصطکاك از حاصل گرمای

 به عنوان اولین انسان در «1-وستوك» فضاپیمای با میالدی 1961سال  در ،«گاگارین یوری» نام به روس فضانورد یک آن از بعد



9 

 

 به قدم «آپولو» یسفینه با آمریکایی فضانورد سترانگ،آرمِ نیل یالدی،م 1969سال  در که این تا. پیمود را زمین دقیقه مدار 108مدّت 

 این تا. فرستادند فضا به هاییماهواره نیز هند و ژاپن انگلستان، فرانسه، چین، مانند دیگری کشورهای پس آن از. گذاشت ماه یکره

 زمین مدار در را امید یماهواره ایران، فضایی سازمان ی،اسالم انقالب پیروزی سالگرد امینسی با همزمان، 1387بهمن  15در  که

 .پیوست ایماهواره فناوری از برخوردار جمع کشورهای به و داد قرار

 زمین نقاط تمام که به طوری ،اندکرده احاطه را زمین منظم، هایفاصله با یابجهت هایماهواره از تایی 24حاضر یک گروه  حال در

 .گویندمی( اس.پی.جی) جهانی یابموقعیت سیستم ،دهندمی تشکیل هاماهواره این ای کهه شبکهب. اندداده پوشش را

 روی از و فرستندمی خود اطراف به را امواجی هستند، نابینا که جانوران این. است هاخفاش یابجهت سیستم شبیه اس.پی.جی کار

 و زمینی هایایستگاه به را امواجی هم اس.پی.جی هایماهواره. دهندمی تشخیص را خود راه سر موانع امواج، برگشت و رفت زمان

 به که بگویند و کنند مشخص زمین یکره روی بر را هاآن موقعیت توانندمی ،امواج برگشت مقایسه با و فرستندمی افراد همراه تلفن

 از بسیاری امروزه. گرفت را هاآن غیرمجاز رعتس جلوی توانمی ها،اتومبیل رویبر  سیستم این نصب با. اندحرکت در جهت کدام

 .کنندمی استفادهبرای پیدا کردن مسیر خود  سیستم این از ونقل حمل هایشرکت و هاکشتیهواپیماها، 

  

 ی زیر چیست؟در جمله« آن». مرجع ضمیر 33

ها قمر مصنوعی هم آناند و به ار گرفتهشود که توسط انسان در مدار زمین قرهایی گفته میامروزه ماهواره بیشتر به دستگاه»

 «گویند.می

 ت( زمین  پ( انسان  ب( مدار   الف( ماهواره 

 دور زمین چرخید؟ بهای که در مدار زمین قرار گرفت چند بار . اولین ماهواره34

 

 . اسپوتنیک در چه مدت زمانی بعد از پرتابش به کلی از بین رفت؟35

   وقتت( هیچ  پ( سه ماه   ب( سه هفته   الف( سه روز 

 است؟ نشده. کدام یک از موارد زیر در پاراگراف سوم ذکر 36

 اند.الف( نام کشورهایی که به فضا ماهواره فرستاده

 ی سازمان فضایی ایران.ب( نام ماهواره

 ین انسانی که با فضاپیما مدار زمین را طی کرد.نخستپ( 

 نهای موجود در مدار زمیانواع ماهوارهت( 

 ؟نیستندای یک از کشورهای زیر دارای فناوری ماهواره. کدام37

 ت( ایران  پ( آلمان   ب( روسیه   الف( چین 

 . کدام گزینه بر اساس متن درست است؟38

 اس کاربرد کمتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.پیالف( جی

 کند.ها عمل مییاب خفاشاس همانند جهتپیب( جی
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 اند.یاب زمین را دربرگرفتهماهواره جهت 14پ( امروزه 

 گردد.ت( خورشید قمر طبیعی زمین محسوب می

 یاب جهانی در کدام پاراگراف )بند( آمده است؟ی عملکرد سیستم موقعیت. نحوه39

 ت( آخر   چهارمپ(    سومب(   الف( دوم 

 
 دو مورد از کارکرد جی پی اس را بگویید.. 40

 

 دستور و واژگان

 

 (نمره 5/0ی مناسب را انتخاب کنید. ) هر سؤال گزینه

 
 . ..............................ولی تا حاال  ..............................روی به پارك هر روز برای پیادهدوست دارم . من 41    

 ام    موفق شده -روم ب( می موفق بشوم                             -الف( بروم 

 امموفق نشده -ت( بروم  موفق بشوم                            -روم پ( می

 شدم، ............................... ترم مهر وارد دانشگاه شوم. . اگر تابستان در امتحان جامع قبول می42   

 توانم  ت( می  پ( خواهم توانست  ب( بتوانم توانستم الف( می

وق و پاداش خود را در آخر سال گرفتند، ............................... مقداری پول هم به عنوان عیدی دریافت        ی حق. کارمندان همه43   

 ذ   کردند.

 ت( برای این که    پ( ضمن این که    ب( مگر  الف( به علّت 

 . که تیم ملی در مسابقات آسیایی پیروز شد.  . ماه پیش مربی جدید فوتبال هنوز به ایران  ..............................44   

 ت( آمده بود      پ( آمده است   ب( نیامده بود  الف( نیامده است 

 جا ....................... .گرد خارجی به شهر ما ............................... و قرار است چند هفته در این. از یک ماه قبل تا حاال چند جهان45   

 مانند           می -ب( آمدند    مانند می -آیند ( میالف 

 بمانند -ت( خواهند آمد     بمانند  -اند پ( آمده 

 خرم. . قبل از این که به مسافرت ............................... ، بلیط رفت و برگشت را می46   

 امرفته ت(  پ( بروم   ب( رفتم  الف( رفته بودم      

 کند، پس تصمیم گرفت که دیگر هیچ وقت ................................. .او سالهاست که بیمار است و سرفه می .47   

 کشد          پ( سیگار بکشد           ت( سیگار نکشدکشد           ب( سیگار میالف( سیگار نمی   

 ی ............................... و افسردگی جوانان شنیدم.. چه خبرهای ............................... درباره48   
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 ناامیدی   -ب( بدی     ناامید  -الف( بد  

 ناامیدی  -ت( بد    ناامید  -پ( بدی  

 ی اول مسابقات شده بود، در روزنامه چاپ کردند.. ............................... را که رتبه49   

 یک عکسی یک دانشجوییب(    الف( عکسی دانشجو  

 ت( عکس دانشجویی    پ( یک عکسی دانشجو  

 . ............................... هم الیق و باتجربه نبود، بنابراین تصمیم گرفتند او را نیز عوض کنند.50   

 ب( سه رییس شرکت                       الف( سومین رییس شرکت  

 ت( سوم رییس شرکت          پ( رییس شرکت سومین             

 .  سربازان جلوی دشمنان ایستادند تا از کشورشان .............................. .51   

 ت( آزاد کنند پ( مقاومت کنند   ب( مبارزه کنند  الف( دفاع کنند  

 رش عمل کنم. وقت نتوانستم خالف نظ. ..............................  پدرم تا حدی است که هیچ52   

 ت( اقتدار  پ( جدال    استعدادب(  کش الف( دل 

 جا را .............................. .. رییس شرکتمان مدیر موفقی است، چون آن53   

 کندب( زیاد کار می   کند الف( کار زیادی می 

 کندی خوبی میت( اداره   کند پ( به خوبی اداره می 

 ز یک سفر طوالنی و سخت، سرانجام توانستند از اقیانوس ...................ها پس ا. کشتی54   

 ت( سپری کنند  بگذارند  پ(  ب( بگذرند  الف( بگذرانند  

 ای برای استقبال از دانشجویان جدید ................................. .. هر ساله در دانشگاه فردوسی مراسم ویژه55   

 دهندت( افزایش می     شوند پ( تاسیس می    دهند ب( انجام می    ود شالف( برگزار می 

 .  از هر شهر یک نفر به عنوان ................................ وارد مجلس شورای اسالمی شد. 56    

 ت( نماینده              پ( صاحب   ب( پیشوا   الف( راهنما  

 که هیچ وقت فرمانده را تنها نگذارند......................... ....... سربازان با همدیگر 57     

 ت( پنداشتند  پ( درخواست کردند  پیمان شدندب( هم الف( نگریستند  

 . ..............................ای پدر را . سخنان و رفتار نادرست پسر، هر روز به گونه58    

 شدآزرده میت( دل  کرد آزرده میدل پ( شد ب( اندوه می کرد الف( اندوه می 

 که وقت طالست، زندگی مفیدتری خواهد داشت. ............................... اگر انسان 59    

 ت( دریابد ب( سپری کند             پ( درخواست کند                    الف( بیازارد 

 راع وسایل ارتباطی جدید ................................ .و اخت . تا چند سال آینده، پیشرفت تکنولوژی60    
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 ب( دنیا را زیر و رو خواهد کرد.                    . بستدنیا خواهد  ازالف( گره  

 ( دنیا را به حیرت فرو خواهد رفتت  پ( دنیا را به وجود خواهد آورد.  
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 جان و خرد به نام خداوند

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی مرکز بین المللی

 امتحان جامع زبان فارسی

                                                                                         کد داوطلبی:

 

 1 نوشتن

 

 نمره( 5) .بنویسید کلمه 100 حداقلی موضوع زیر انشایی در . درباره1
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میلیارد نفر تبدیل شده است.  2میلیون نفر به رقم بیش از  857سال گذشته، تعداد افرادی که از چاقی رنج می برند از  30در 

 به نظر شما دالیل این امر چیست؟ ی زمین است.جالب است بدانید که این رقم حدود یک سوم کل جمعیت کره
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 2 نوشتن
 

 نمره( 10) .بنویسید کلمه 200حداقل ی موضوع زیر انشایی در . درباره2
 

 
ود بسیار موفق خ یاید که چرا برخی از افراد در شغل و حرفهآیا تا به حال به این مسئله فکر کرده

نند؟ ماباقی می ،کنند، ولی افراد دیگری تا آخر عمر در همان جایگاهی که بودندهستند و پیشرفت می

 ای مهم هستند؟ دلیل بیاورید و مثال بزنید.به نظر شما چه عواملی در موفقیت شغلی و حرفه
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.... 

.................................................................................................................................................................................................................................
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 امتحان جامع زبان فارسی 

 

 شمارة دو

 

 واحد سنجش و ارزیابی 

 زبانانمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم (دقیقه) زمان هاتعداد پرسش نام مهارت

 نمره 10 30 12 شنیدن

 نمره 25 60 25 خواندن

 نمره 10 30 20 دستور و واژگان

 نمره 15 60 شامل دو قسمت نگارش

 نمره 20 10 ------ شفاهی
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی مرکز بین المللی

 ان جامع زبان فارسیامتح

                                    نام و نام خانوادگی:                      کد داوطلبی:                             
 

 1شنیدن 

 
 

 ورزشی: جوابانقالب.                      ...........: نام سازمان: مجموعة نمونه

 

 شرایط عضویت:

 یک قطعه عکس -1

 کپی شناسنامهفتو -2

 ...............(1)فتوکپی کارت ملی یا  -3

 تومان 300،000هزینه ثبت نام : 

 ............(2)هزینه صدور کارت: 

 امکانات مجموعه برای اعضاء:

 ....... ........(.....3استفاده رایگان از مجموعة ) -1

 .....................(5ها برای اعضاء مثل).. در سایر رشته............(...4....) 30% -2

 اطالعات شخصی متقاضی :

 .....................( 6نام و نام خانوادگی متقاضی : نسترن)

 ..................(..........7سن : )

 . 35پالك  19...... کوچة ......................(8آدر محل سکونت: خیابان )

 .  .........................(...........9شغل:.)

 درصد   ........................( ...........10میزان تخفیف)

 3970562شمارة تلفن ثابت: 

 0915321456.........: ....................( .11شمارة تلفن)

 ... نفر صادر شود.................(.......12کارت مهمان برای )            
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 2شنیدن 
 

 نمره( 5/0)رسد؟  . چرا مریم خسته به نظر می1

ت( چون چند شب خوب   است  پ( اتفاق بدی برایش افتاده   است  ب( چون از مسافرت آمده  الف( چون مریض است   

 است نخوابیده

 نمره( 5/0)احد دارد؟   . مریم این ترم چند و2

 12ت(         8پ(    2ب(   6الف(    

 (نمره 5/0)به آخرین امتحان مریم است؟  . چند شن3

 شنبهت( یک پ( چهارشنبه   شنبه ب( سه  الف( شنبه    

 نمره( 5/0. نیلوفر و مریم تصمیم گرفتند کی به کوه بروند؟   )4

 ت( آخر هفته  پ( چهارشنبه   شنبهب( سه  شنبهالف( دو   

 نمره( 75/0)................ نفر  نوردی دانشگاه چند نفر هستند؟  ..........های گروه کوه. بچه5

 نمره( 75/0)............................ ای به کوه بروند؟  ........ مریم و نیلوفر قرار هست با چه وسیله6

 نمره(  5/1)د را انتخاب کنید(  خواهد که چه چیزهایی همراه داشته باشد؟ )چهار مور. نیلوفر از مریم می7

 الف( میوه 

 ب( چتر

 پ( لباس بارونی

 ت( غذا

 هث( چکم

 ج( لباس گرم

 

 1خواندن متن 
 

تواند نه تنها نمیکامل. اما قهوه  یتوانید دست از خمیازه کشیدن بردارید، حتی بعد از یک خواب شبانهدر بعضی روزها شما نمی

اضافه  آنمصنوعی به  یکنندهخصوص اگر شما مقداری شیرینه ب این مشکل را حل کند، بلکه ممکن است شرایط بدتر هم شود.

عالوه ه پردازید. ب، بهای آن را میاین انرژی موقت به پایان برسداما وقتی  ،شما برای مدتی احساس انرژی خواهید کرد مطمئناًد. کنی

طور کامل حذف ه خورید یا صبحانه را بتان شیرینی میبنابراین اگر همراه قهوه .ناسالم در بروز خستگی موثراند های غذاییعادت

انرژی برای شروع  یدهندهبهترین مواد غذایی افزایش جادر اینحالی کنید. واهید شد که تمام روز احساس بیکنید، باعث خمی

 م.کنیروزتان را بیان می

در احساس گیجی  باعثتواند میآبی نیز تر بیدار شوید. حتی کمسریعتا به شما کمک کند تواند میآب ساده، اولین چیزی است که 

کمی دچار کم آب کافی در اختیار ندارد. در واقع اکثر ما در اوایل صبح اشدن شما برای انجام عملکردهای طبیعیزیرا ب شما شود،
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احساس خستگی کردید،  اگر در اواسط بعدازظهرد. مفید خواهد بو برای بدن بنابراین مصرف مقدار زیادی مایعات ،آبی هستیم

 ت. آب سرد به مراتب بهتر از قهوه اس نوشیدن

ترش، مخلوط ی اما نوشیدن یک لیوان از این ماده ،بخش باشدتواند نشاطسیب می ییچ اطالعات علمی وجود ندارد که چرا سرکهه

شود که گفته مید. خورندر هر صبح یک درمان سنتی است که افراد بسیاری در مورد موثر بودنش قسم می ،شده با آب و عسل

 که شودباعث می اما اگر ،باشدن حرف درستکند. شاید این کمک می بدنبه سالمت عمومی دهد و سیب به شما انرژی می یسرکه

تواند میزیرا اسید آن  ،روی نکنیدزیاده این مادهاحساس خوبی پیدا کنید، هیچ دلیلی برای ننوشیدن آن وجود ندارد. فقط در نوشیدن 

  د.گلو و دستگاه گوارش شما را تحریک کن

ها برای گوید: خوردن مقدار زیادی سبزیجات تازه چیده شده، یکی از بهترین راهمی ،گر طبیعی و مشاور تغذیهنکتی استریکر، درما

غذا را به انرژی تبدیل کند.  تا کندهستند که به بدن کمک می B ها حاوی مقدار زیادی ویتامیناست. آن بدن انرژی طحباال بردن س

 د. تنوع ایجاد کنی ی غذایی خوددر برنامهیجات برای صبحانه توانید با خوردن یک ساالد سبزشما می

جای قهوه، ه دهد. با یک لیوان چای نعناع بنعناع، هوشیاری را افزایش داده و خستگی را کاهش میگیاه که عطر  انددریافتهمحققان 

 ید. جودید، یک آدامس نعنایی بش   حوصلهبیکه در عصر هوشیار کنید یا هنگامی خود را کامالً

مقدار زیادی پروتئین است  ی آن دارایزیرا سفیده ،ها برای صبحانه هستمرغ در واقع یکی از بهترین انتخابگوید: تخماستریکر می

ملت، آن را هر طوری که دوست پز، سرخ شده یا ا  دهد. پخته، آبمی مدتو طوالنی که به شما در تمام طول روز، انرژی پایدار

 د.یدارید، مصرف کن

 نمره( 1با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید. )هر سوال 

 

 ی زیر چیست؟در جمله« آن». با توجه به متن، مرجع ضمیر 1

 د.اضافه کنی آنمصنوعی به  یکنندهخصوص اگر شما مقداری شیرینه ب»

 ت( قهوه   پ( مشکل   ب( شیرینی   الف( خواب

 ت؟اس نادرست. بر اساس متن کدام گزینه 2

   دهد.الف( مصرف قهوه با شیرینی به بدن انرژی زیادی می

 شود.میتحریک دستگاه گوارش ی سیب باعث ب( نوشیدن زیاد سرکه

 کند.میهوشیار  بدن انسان را ،ک لیوان چای نعناعیپ( 

 باشد.برای صبحانه  ی مناسبگزینه یکتواند میمرغ تخمت( 

 

 «هیچ دلیلی برای ننوشیدن آن وجود ندارد»  یست؟ی مقابل در متن چ. منظور از جمله3

 ی سیب را زیاد مصرف کنید.الف( سرکه

 ی سیب استفاده کنید.ب( با دلیل از سرکه

 ی سیب وجود ندارد.پ( دلیلی برای استفاده از سرکه

 ی سیب استفاده کنید.توانید از سرکهت( می
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 است؟ درست. بر اساس متن کدام گزینه 4

   در شما شود.باعث احساس گیجی تواند می آب نوشیدنالف( 

 وجود دارد. سیب یسرکهی زیادی دربارهاطالعات علمی ب( 

 شود.باعث افزایش انرژی بدن می خوردن سبزیجات تازهپ( 

 .مقدار زیادی پروتئین است دارایمرغ ی تخمت( زرده

 چیست؟« انددریافته». معنای فعل 5

 اند ت( داشته  اند پ( خوانده  د انب( فهمیده  اندالف( گفته

 . کدام مورد زیر در متن بیان شده است؟6

  ی سیبی سرکههای علمی دربارهب( پژوهش              الف( فواید قهوه و تاثیر آن بر خواب  

 سبزیجاتت( ویتامین موجود در    مرغ در صبح  ی تخمی تهیهپ( نحوه

 

 نادرست  درست ی مناسبی برای صبحانه باشد.تواند گزینهات میمرغ، ساالد سبزیج. برخالف تخم7

 مورد( 4کدامند؟ ) انرژی یدهندهغذایی افزایش . بر اساس متن، مواد8

 2خواندن متن 

 

ها ارائه ها، پیشنهادی را برای اختصاص روزی با همین نام در تقویم رسمی مناسبتدستمیالدی، سازمان جهانی چپ 1976در سال 

دستی به مفهوم ها شناخته شد. چپدستمرداد به نام چپ 22آگوست برابر با  13که بسیار زود پذیرفته شد. از آن سال به بعد، داد 

ها ویژه نوشتن است. به طور طبیعی، بیشتر انسانو به گوناگونتمایل طبیعی افراد در استفاده از دست چپ برای انجام کارهای 

کنند. گروه خیلی کوچکی هم هستند ا که برای انجام کارهای روزانه، بیشتر از دست راست استفاده میدست هستند. به این معنراست

درصد  95تا  85دهد که بین ها دراین حوزه نشان میکه توانایی استفاده از هر دو دست را به طور یکسان دارند. آخرین پژوهش

 یا دودست هستند. دستدهند و بقیه یا چپها تشکیل میدستجمعیت را راست

ها است. اگر ی راست آندست، نیمکرهی مسلط افراد چپنیمکره .چپ تقسیم شده است یو نیمکرهراست  یغز انسان به نیمکرهم

دست در انجام کارهای خالقانه و تر و فکر او بازتر است. به همین دلیل افراد چپدر فردی فعال باشد، فرد خالقراست ی نیمکره

که  دهدنشان میانجام شده  هایپژوهشجالب است بدانید دست برتری دارند. مله موسیقی نسبت به افراد راستهنری از ج

ها پردازی و خالقیت آنکنند و به همین خاطر قدرت ایدهفکر می در انتخاب یک کار و روش، به نقاط منفی آن کمترها دستچپ

های ای دارند و در زمان بازیالعادهدست سرعت تفکر فوقکند که افراد چپمیهایی در کشور ایتالیا بیان ت. پژوهشباالتر اس

ها در کارهای هنری و خالقانه، دستکنند. برخالف برتری چپتر فکر و عمل میکامپیوتری یا مسابقات ورزشی، سریع

هستند. در این بین، افرادی که با دو دست تر مهندسی موفقفیزیک و فنیهای ریاضیتر بوده و در رشتهها افرادی منطقیدستراست

 پذیری دارند.دهند، تمرکز بسیار باال و مغز انعطافکارهای روزانه خود را انجام می

ترین دست در معمولیها ساخته شده است و افراد چپدستاما همیشه یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد؛ دنیا برای راست

فراموش کرده عادی شده باشد و حتی  هاآنرو شدن با این مسائل برای رو هستند. اما شاید روبههای زندگی هم با چالش روبهبخش
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های ها است. مثالً سوراخدستها در استفاده از وسایل، به دلیل زندگی در دنیای راستکه بسیاری از مشکالت امروز آن باشند

دست اند. دنده و جالیوانی داخل ماشین هم برای افراد راستشده ها طراحیدستاندازه نیستند و برای راستی قیچی یکدسته

 ها هم اغلب در سمت راست قرار دارند.ی صندلیاند. دستهدست تولید شدهاست. بسیاری از دفترهای فنری برای افراد راست

دست در ند که تعداد مدیران چپکها منتشر کرده است. این گزارش بیان میدستی چپی انگلیسی گزارش جالبی دربارهیک نشریه

دست بودند. در چپ نامداری های غیراینترنتی یا سنتی است. افالطون و ارسطو دو چهرههای اینترنتی تقریباً دو برابر شرکتشرکت

، دست هستند. شکسپیر، نیوتن، گاندیشده بسیاری وجود دارند که همگی چپخوانیم که افراد شناختهی این گزارش میادامه

 ها خیلی هم ناشناخته و در اقلیت نیستند.دستاینشتین و بسیاری دیگر از این افرادند و این یعنی چپ

 

 نمره( 1با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید. )هر سوال 

 

 یعنی .....................« گوناگون» .1

 ت( کوچک  پ( روزمره  ب( مختلف  الف( معمولی

 

 ؟دست یا دودست هستندچپن چند درصد افراد در جها .2

 درصد 85تا  80ب( بین    درصد 95تا  85بین الف( 

 درصد 15تا  5ت( بین    درصد 80پ( بیشتر از 

 

 ، فرد ..................... است.نیمکره راست مغز فعال باشداگر  .3

 ت( بهتر  ترخالقپ(   ترب( مهربان  ترمنطقیالف( 

 ؟ندارنددست برتری سبت به افراد راستهایی ندست در چه زمینهافراد چپ .4

 پردازیقدرت ایدهب(    مهندسیهای فنیرشتهالف( 

 مسابقات ورزشیت(    های هنریپ( فعالیت

 

 ؟رو هستندهای زندگی با مشکل روبهترین قسمتدست در عادیچرا افراد چپ .5

 .ددهندرصد جمعیت دنیا را تشکیل می 95تا  85ها بین دستراستالف( زیرا 

 دست ساخته شده است.وسایل زندگی برای افراد راستب( زیرا 

 .استها دستراستها باالتر از دستهنر و خالقیت چپپ( زیرا 

 دست سرعت تفکر باالیی دارند.ت( زیرا افراد چپ

 

 ی زیر چیست؟در جمله« هاآن»مرجع ضمیر  .6

رو های زندگی هم با چالش روبهترین بخشمولیدست در معها ساخته شده است و افراد چپدستدنیا برای راست

 .عادی شده باشد هاآنرو شدن با این مسائل برای هستند. اما شاید روبه

 ت( مسائل  هاپ( چالش  هادستب( راست  دستالف( افراد چپ
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 کدام کلمه است؟« فراموش کردن»واژه  مخالف .7

 ب( به یاد آوردن    الف( از یاد بردن

 ت( از دست دادن    پ( گم کردن

 

 موضوع اصلی این متن چیست؟  .8

 مغز  نیمکره راست و چپب(   دستالف( مشکالت افراد چپ

 دستهای افراد راستت( مهارت  دستیها و مشکالت چپپ( مزیت

 

 است؟ نشدهای به کدام یک از موارد زیر در متن اشاره .9

 دستی افراد چپهای زندگی روزمرهالف( چالش

 دستیچپهای ب( مزیت

 دستتر بودن افراد راستپ( منطقی

 دستی در افرادت( عامل بروز چپ

 3خواندن متن 

المللی است. این رکوردها شامل دستاوردهای انسان و ای از رکوردهای بینکتابی مرجع و دارای مجموعهنس، رکوردهای جهانی گی

رکورددار  ،شود و خودطالعات جدید تجدید چاپ میهای طبیعی هستند. کتاب رکوردهای جهانی گینس هر سال با اپدیده

شود و همواره در حال تغییر است و هر وقت کامل نمیینس تنها کتابی است که هیچت. گکتاب جهان اس مجموعهترین پرفروش

آن ثبت میدر  ،هر کاری که برای نخستین بار توسط یک فرد انجام شده باشدد. شومنتشر می ساله یک کتاب به نام کتاب گینس

 د.گرد

، سازی گینس و با همکاری دو برادر انگلیسینوشابه یتوسط رئیس کارخانه 1955چاپ و تنظیم چنین کتابی برای اولین بار در سال 

د. شوصورت گرفت و نام کتاب گینس بر آن گذاشته شد و از آن سال این کتاب هر ساله منتشر می ،روس و نوریس مک وایتر

ها بیشترین درخواست را دارد. در ضمن مقدس آسمانی است و در کتابخانه هایباالبته پس از کت ،ترین کتاب دنیانس پرخوانندهگی

 ت. به ثبت رسیده اسنیز بیشترین حق نشر را داراست و این رکورد در کتاب گینس به نام خودش 

انگلیس کشور در  ابتدا باید به مرکز گینس گردد،که یک عمل در کتاب گینس به عنوان یک رکورد جدید پذیرفته و ثبت ای اینبر

های های الزم و در صورت داشتن تمامی شرایط و ویژگیو پس از انجام بررسی ماندمیمدتی در بایگانی  جاشود. در آن فرستاده

ولی  نمایدرزیابی میگینس هر درخواستی را که دریافت بکند، ا رسد.همراه با نام صاحب رکورد به ثبت می ،مورد نظر این موسسه

شناسد عبارتند هایی که به رسمیت نمیبرخی از فعالیت یک رکورد جهانی به رسمیت شناخت. به عنوانتوان ها را نمیبسیاری از آن

 ند.ن هستو یا مواردی که غیرقابل شکستند برانگیز نیستند، مواردی که خیلی خاص یک نفری کافی چالشاز: مواردی که به اندازه

کتاب چنین . همها نامناسب استدهد برای ثبت رکوردهایی اقدام کنند که برای آنسال اجازه نمی شانزدهنس به افراد زیر گی

توانند آسیب بالقوه داشته باشند و یا حیوانات و هایی که میهمانند فعالیت ؛کندرا تایید نمی خطرناكهای رکوردهای گینس فعالیت

کتاب رکوردهای گینس با مقامات رسمی برای مهارت یا ورزش خاصی، همکاری می ازند. در این مواردتماشاگران را به خطر بیند
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 د.کن

 ششصدساالنه حدود د. کنها تغییر و تحول پیدا میهای مختلف این کتاب، بخش ورزشی آن بیشتر از سایر قسمتاز بین قسمت

موارد شکستن رکورد در . شودمی پذیرفته هاآنا رکورد تعداد کمی از کنند که تنهگینس معرفی می یخود را به موسسه نفرهزار 

 .باشدمی وسیع شما جهان بسیار متنوع است و همانند تخیل

 

 نمره( 1با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید. )هر سوال 

 

 نادرست  درست   د.شوبا اطالعات جدید منتشر می نهساالکتاب گینس  .1

 نادرست  درست             جهان قرار دارد.  هایترین کتابپرخوانندهی اول دهدر رنس کتاب گی .2

 نادرست  درست  سال است.  16، نسدر گی ثبت رکوردحداقل سن افراد برای  .3

 

 است؟ نادرستبر اساس متن کدام گزینه  .4

 شده است.گردآوری  کتاب گینس در رکوردهای جهانیالف(    

 منتشر شد. کتاب گینس 1955ل بار در ساب( نخستین    

 رسند.به ثبت میپ( رکوردها بالفاصله در کتاب گینس      

 هایی وجود دارد.رکورد در کتاب گینس محدودیت ثبتت( برای   

 

 مواردی که ..................... شود؟یک از موارد زیر در کتاب گینس ثبت میکدام .5

 ل شکستن نباشد.ب( قاب     باشد.  خیلی خاص یک نفرالف( 

 برانگیز باشد.ت( چالش     پ( به تماشاچیان آسیب بزند.

 

 بند )پاراگراف( سوم متن به چه موضوعاتی اشاره دارد؟ .6

 ی چاپ کتاب گینسب( معرفی و نحوه  ی چاپ کتاب گینسالف( تاریخچه 

 گینس برانگیز و جالب درت( موارد چالش  های ثبت رکورد در گینسو محدودیت شرایطپ(  

 

 ی زیر چیست؟در جمله« هاآن»بر اساس متن، مرجع ضمیر  .7

 ".شودمی پذیرفته هاآنکنند که تنها رکورد تعداد کمی از گینس معرفی می یخود را به موسسه نفرهزار  ششصدساالنه حدود "

 ت( رکوردها گینس یموسسهپ(   هزار نفر600ب(    گینسهای الف( کتاب 

 

 چیست؟« عوسی»ی معنای واژه .8

 ت( گسترده  پ( مشکل    ب( چالش   الف( تندرست 
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 دستور و واژگان

 (نمره 5/0ی مناسب را انتخاب کنید. )هر سؤال گزینه

 
 .این دیگر خوبی نیست؛ بلکه معامله است...................، اگر قرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتار دیگران  .1

 شد                   پ( هستند                  ت( باشدباالف( هستیم              ب( می

 همیشه سعی کنید سخن حق بگویید .................... علیه شما باشد. .2

 الف( برای این که               پ( اگر               ت( با وجود                  ت( هرچند

ه کننتد. امتا ایتن کته کستی کتابخانته شخصتی ................ و بته کستی ای بتواننتد در آن مطالعتکتابخانه جایی استت کته عتده .3

 اجازه استفاده از آن را ندهد اصال مفهومی ندارد. 

 پ( داشته باشد         ت( نداشته باشد ب( ندارد             الف( دارد

 .............. اگر پلیس در جامعه نبود مردم هم قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت ........4

 اندکنند                پ( نکردند             ت( نکردهکردند          ب( نمیالف( نمی

 . خورشید آرام آرام داشت .................................. که کاروان راهی سفر شد.5

 ت(  طلوع بکند    کرد              پ( طلوع می کند        الف( طلوع کرد          ب( طلوع می

 ی خندانش هنوز مقابل چشمانم است.( با وجود این که سالهاست او را ..............................، اما چهره6

 ام               پ( نبینم              ت(  ندیده بودم دیدم                  ب( ندیدهالف( نمی

 ها اقدام کنید.توانید برای شرکت در کالسفقت ..................، نمی( در صورتی که با تمدید ویزای شما موا7

 الف( بشود                  ب( شده بود                    پ( نشود                   ت( نشده بود

 .نخواهد بود فرهنگ هم بلکه ،......................اگر در کشوری علم و فناوری نباشد، نه تنها اقتصاد مدرن . 8

 الف( نیست              ب( است                 پ( بود                   ت(  نیود       

 ها در ذهنم نداشتم.ها و فرهنگ کشور ایران  ........................، هیچ تصویری از آن.  قبل از این که با ایرانی9

 پ( آشنا شده بودم               ت( آشنا بشوم      شوم      الف( اشنا شدم          ب( آشنا می

 هایتان را .....................فقط کافی است که خودتان و توانایی . برای موفقیت در مسیر زندگی10

  ایدالف( باور می کنید           ب( باور کنید            پ( باور کردید             ت( باور کرده
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 رفتند و این شجاعتشان لرزه بر اندام دشمنان ...................... .میدوار و پرقدرت پیش می. سربازان ا11

 انداخت               ت( می گرفتالف( می کرد           ب( می افتاد          پ( می

 یی جدید ............................ کشاورزان و باغداران کشور جهت گردآوری محصوالتشان، از سوی ریاست زراعت استان ابزارها12

 الف( دریافتند           ب( دریافت کردند              پ( دریافت گرفتند           ت( یافتند 

شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی مزد رسیدیم و درباره ............................. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که با . 13

 .درصدی حداقل دستمزد توافق کردیم 14ایش افز

 الف( در نظر گرفتن                ب( نظر گرفتن         پ( نظر کردن                 ت( تحت نظر گرفتن

ها تصمیم گرفتند نظرات تمامی افراد حاضر در جلسه را  گیری بسیار مهم بود، آنی رای. از آنجایی که نتیجه14

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

 الف( حساب آورند                 ب( به حساب آورند                 پ( حساب کنند              ت( به حساب آیند 

 .به نیکی یاد می شود................ از کسانی که گره از کار مردم گفت به خاطر داشته باشید همیشه . پدرم می15

 گذارند  کنند               ت( میکنند            پ( باز میزنند               ب( کمک می( میالف

، شرایط را عوض کنید و ........................تان را هر موقع احساس کردید که در شرایط، موقعیت یا مجلسی هستید که دارید وقت. 16

 .اید، بپردازیدهبینی و لیست کردبه کارهای مهمی که پیش

 گذرانیدکنید               ت( میشوید           ب(سپری می شوید            پ( تلف میالف( تلف می

 . با توجه به گفتگوی زیر کدام گزینه درست است؟17

 علی: اگه ایرانی نبودی دوست داشتی اهل کجا باشی؟

 دونم تاحاال بهش فکر نکردم.فرهاد : نمی

 اد ایرانی است                    ب( فرهاد ایرانی نبود     الف( فره  

 کند. پ( فرهاد دوست دارد ایرانی باشد      ت( فرهاد به کشورش فکر نمی  

 

 ای جدی تر ......................ی الودگی هوای کالن شهرها تا حدی است که باید به آن به گونه. مساله18

 ید             پ( پنداشت            ت( نگریست    الف( جست             ب( د

 .............. یافت.کشور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه ی غرفه ،المللی کتاب تهراننمایشگاه بین .   امسال در19

 الف( گشوده                ب( گشا                 پ( گشود               ت( گشایش

 ها و معضالت بسیاری را ................................ .تواند آسیبسیاری از مشکالت اجتماعی است و می. بیکاری عامل ب20

 الف( به حساب آورد     ب( به وجود آورد        پ( به حساب بیاید               ت( به وجود بیاید
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدی به غیرفارسیآموزش زبان فارس مرکز بین المللی

 امتحان جامع زبان فارسی

                                                                                         کد داوطلبی:

 

 1 نوشتن

 

 نمره( 5) .بنویسید کلمه 100حداقل ی موضوع زیر انشایی در . درباره1

 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

 
 
 نمره( 5کلمه،  100نویسید. )حداقل تغذیه سالم را ب های یکویژگی .1
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 2 نوشتن
 

 نمره( 10) .بنویسید پاراگرافی 5یک انشای موضوع زیر ی . درباره2
 

 
 ها دارد؟ نکات مثبت و منفی آن را بگویید.تکنولوژی چه تأثیری در زندگی انسان
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 امتحان جامع زبان فارسی 

 3شمارة 
 

 واحد سنجش و ارزیابی 

 زبانانمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 بارم (دقیقه) زمان هاتعداد پرسش نام مهارت

 مرهن 10 30 16 شنیدن

 نمره 25 60 25 خواندن

 نمره 10 30 20 دستور و واژگان

 نمره 15 60 شامل دو قسمت نگارش

 نمره 20 10 ------ شفاهی
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 به نام خداوند جان و خرد

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

 امتحان جامع زبان فارسی

 خانوادگی :                                                                                                 نام و نام 

 تاریخ امتحان:                                                                                  وقت:     

 

 1 شنیدن
 

                               نمره(                                                             5/0................. متولد شد.  )دسامبر .... 28.سینما در تاریخ 1

 1958ت(    1589پ(   1985ب(  1895الف(  

 نمره( 5/0)  ی چه بود؟. فیلم کوتاهی که برادران لومیر ساختند، درباره2

 الف( پاریس    

 گراند کافه ب(  

 پ( خروج کارگران از کارخانه 

 ت( سینما        

 نمره( 5/0)ر سینما بود.  های نمایشی دترین نوع برنامهها پیش از ورود داستان، ..................... مهم. تا مدت3

 ت( مستند      های کمدی پ( برنامه  ب( اخبار الف( تئاتر 

 نمره( 5/0)شد؟   برداری به چه منظوری استفاده میی قاجار دوربین فیلم. در دوره4

 ی درباریان   الف( ثبت لحظات زندگی روزمره 

 ب( تصوبربرداری از زندگی مردم  

 های داستانیپ( ساختن فیلم 

 ت( تصویربرداری از پادشاه        

ان حیات مستند دار شد. با این حال این به معنای پای. پس از مدتی سینمای ...................... بود که از محبوبیت باالیی برخور5

 نمره(75/0)نبود.

روش داشته است است که ................. میلیون دالر ف 2004محصول  11/9ترین مستند تاریخ سینما فیلم فارنهایت . پرفروش6

 نمره( 75/0)

 نمره( 75/0)ات وحش است. ترین مستند حیوشمیلیون دالر پرفر 77ها نیز با . ........................ پنگوئن7

 نمره( 75/0)انستند. د. لومیرها نمایش فیلم مستند را امری ....................... می8
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 2شنیدن 

 با توجه به گفتگو به سواالت زیر پاسخ دهید.
 

 جاهای خالی را با کلمة مناسب پر کنید. 11و  10 ،9سواالت : 

 (.......... قرارگرفته که مربوط به دورة قاجاره.9درون یک بنای) کافه رستوران مسعودیه

-( ............ باشکوه و نقش11گیره. به عنوان مثال)(....... قرار می10مندان تحت تأثیر معماری باروك)های ثروتدر این دوره خانه

 .خورهها به چشم میبریو گچ هاسنگکاری شده رو ی ی کندههای پیچیده

 گزینة مناسب را انتخاب کنید: 12ل سوا : 

 .........(..12توان فهمید که )از شکل حوض می

 بنا تحت تأثیر معماری اروپایی قرار گرفته یا نه.  -الف     

 ای میشه.بنا مربوط به چه دوره  -ب     

 شده یا نه.مندان میآیا بنا مربوط به طبقة ثروت  -ج     

  ی خالی را با کلمة مناسب پر کنید. : جاها15و 14 ، 13سواالت 

 ای از معماری ایران هست؟قرن یازدهم هجری چه دوره

-های رنگی فضای داخلی رو رنگ( ................ چوبی با شیشه14(......... ایران است اما با این وجود)13این قرن پایان معماری )

 کنن.آمیزی می

 های ایرانی چیست؟مشخصة باغ -

 ( و دیوارهای بلند محصورکننده.15های روان، ...............) ای ایرانی جویهمشخصة باغ

 

  و در برگه پاسخ نامة یادداشت  مورد رو انتخاب کنید سه هایی در این رستوران وجود داره؟چه خوراکی: 18و 17، 16سواالت

 (18)-(17)-(16کنید. )

 چلوکباب با گوشت گوسفند -الف

 شربت -ب

 گوشت شترچلوکباب با  -ج

 قلیان -د

 چای -ی
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 1خواندن متن 

 

های یکدست های رنگارنگ و افرادی که هر روز صبح با لباسبسیاری از افراد به شغل کارمندی عالقه دارند. دیدن ساختمان

از ما شاید شوند. بسیاری ها عاشق شغل کارمندی شود که خیلیگردند، باعث میروند و ظهر به خانه برمیها میبه این ساختمان

کردیم. مزایای شغل کارمندی جا کار میایم که ای کاش در آنکردهبعد از خارج شدن از یک اداره و دیدن محیط آرام و زیبا آرزو 

های کاری تر ساعتگیرد و از همه مهمهایی به شما تعلق میها و واماین است که شما هر ماه حقوق ثابت دارید، مرخصی

 ان وجود دارد. اما این شغل هم مشکالت خاص خود را دارد.مشخصی برای کارمند

خورند که بدون نگرانی حقوق ثابت کارمندان را می حسرتکنند، همیشه هایی که کار نمیافرادی که شغل آزاد دارند یا خانم

کشد و چطور در نتظار میدانند که کارمند چه روزهایی را برای گرفتن این حقوق اها نمیشود. اما آنواریز می شانبه حساب

ترین توصیه به کارمندان این است که در هر شرایطی سعی کنند که مقداری از حقوق . مهمشودخرج میمدت چند روز این پول 

 انداز کنند.خود را پس

پشت میز  کردند. اما امروزهدر گذشته مردم خوشحال بودند که فرزندشان پشت میز نشسته و به فرزند کارمندشان افتخار می

ساعت در محیطی بسته کار کنید و شب  7هایی برای کارمندان شده است. وقتی در طول روز حداقل نشستن، سبب ایجاد آسیب

کنند که در محل کار خود گاهی به آید. متخصصان پیشنهاد میهم وارد خانه شوید، مشکالت جسمی و روحی به سراغ شما می

 روی و ورزش کنید.ها هم حتماً پیادهری با همکار خود صحبت کنید. شبجای استفاده از تلفن، به صورت حضو

شود که فشارهای امروزه هیچ شغلی دائمی نیست و حفظ آن به میزان فعالیت خود فرد بستگی دارد. همین امر موجب می

سازد و شما یک کارمند فعال می های مختلف ازروانی به کارمند وارد شود. ادامه تحصیل دادن در مقاطع باالتر یا شرکت در کالس

 شود.باعث پیشرفت شما می

دهد. در نتیجه خالقیت و شود که هر روز شخص همان کارهای گذشته را انجام میای انجام میزندگی کارمندی اغلب به شیوه

. ایجاد رودباال میراد هیجانی در کار و زندگی او وجود ندارد. به همین دلیل احتمال بروز بدخلقی و مشکالت خانوادگی در اف

 آفریند.تری را برای کارمندان میتعادل میان کار بدنی، کار فکری و اوقات فراغت زندگی سالم

 

 نمره( 1با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید. )هر سوال 

 تر است؟کدام عنوان برای متن باال، مناسب -1

 ب( شغل کارمندی   الف( چند توصیه به کارمندان

 های شیکد( ساختمان    غل آزادج( ش

 ؟نیستهای شغل کارمندی یک از موارد زیر از فایدهبر اساس متن، کدام -2

 های کاری مشخصب( ساعت   الف( داشتن حقوق ثابت
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 د( رفتن به تعطیالت   ج( داشتن مرخصی

 یعنی ..................... « حسرت»با توجه به متن  -3

 د( ناامنی  یدیج( ناام  ب( نگرانی  الف( افسوس

 در جملة زیر چیست؟« شان»مرجع ضمیر پیوستة  -4

خورند که بدون کنند، همیشه حسرت حقوق ثابت کارمندان را میهایی که کار نمیافرادی که شغل آزاد دارند یا خانم

 شود.واریز می شاننگرانی به حساب

 د( افراد با شغل آزاد  ج( کارمندان  دارب( زنان خانه  الف( حقوق

 کدام کلمه است؟« خرج کردن»واژه  مخالف -5

 انداز کردند( پس  ج( خراب کردن  ب( هدر دادن  ( مصرف کردنالف

 توصیه پزشکان برای سالمتی کارمندان چیست؟ -6

   ب( از تلفن استفاده کنند. ( در محیط اداری تحرك بیشتری داشته باشند.الف

 ت میز خود بنشینند.د( پش  روی و ورزش کنند.پیاده ج( در زمان اداری 

 توانند در کار خود پیشرفت کنند؟چگونه کارمندان می -7

 انداز کنند.( بیشتر حقوق خود را پسالف

   های گوناگون کاری شرکت کنند یا ادامه تحصیل دهند.ب( در کالس

   ج( تحرك زیادی در محل کار خود داشته باشند.

 روی بروند و ورزش کنند.د( عصرها به پیاده

 کارمندی وجود ندارد؟ اغلب هیجانی در زندگیچرا  -8

 کنند.های مختلف کاری شرکت می( چون در کالسالف

 گیرند.ب( چون حقوق ثابتی در هر ماه می

   ها بسیار است.ج( چون مشکالت خانوادگی آن

 دهند.د( چون هرروز کارهای تکراری انجام می

 یعنی ..................... « باال رفتن» -9

 عوض کردند(   ج( کم شدن  ب( کاهش یافتن  فزایش یافتنالف( ا
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  2متن خواندن 
 

است . زیرا هر فرد به تنهایی نمی تواند نیازهای خود را در جامعه  اجتناب ناپذیردر زندگی اجتماعی نیاز افراد به یکدیگر 

های واالی زندگی کند . یکی از جنبهمیدر نتیجه برای سهولت رفع نیازهای افراد همکاری و تعاون ضرورت پیدا  تامین کند.

با شرکت در خدمات داوطلبانه در کاهش مشکالت و معضالت  بایدها ، انجام خدمات بشر دوستانه است . افراد جامعه انسان

 هابا سایر انسان همبستگیاست که تمایل هر فرد به  خیرخواهانهجامعه بکوشند . در حقیقت خدمات داوطلبانه یک عمل ارادی و 

از کارفرما دریافت  حقوقیشود که در ازای انجام آن، به کاری اطالق می« کار داوطلبانه»اصطالح  به عبارت دیگر . دهدرا نشان می

 های زندگی هر فرد در نظر گرفت. توان یکی از بهترین و ارزشمندترین تجربهشود. کار داوطلبانه را مینمی

ی صلیب سرخ و هالل احمر ، برای یهاامروزه جمعیت .و رغبت انجام می دهد داوطلب فردی است که کاری را با میل 

میلیون  97اند . در حال حاضر نهضت صلیب سرخ و هالل احمر ، حدود هدایت و رهبری فعالیت های خود ، به داوطلبان وابسته

مشکالت جوامع ، بدون استفاده از ازمان های رسمی ، به علت گستردگی حوادث و س نفر عضو داوطلب در سراسر جهان دارد .

آیند . عالوه بر این انجام امور به وسیله داوطلبان ، هزینه ها را به نیروهای داوطلب از عهده انجام مطلوب وظایف خود برنمی

نیاز به داوطلبان در کشورهای در حال رشد محسوس تر است و خدمت داوطلبانه در آنجا . میزان قابل توجهی کاهش می دهد 

اهمیت بسزایی دارد ، زیرا سازمانها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات اجتماعی بدون داوطلبان تربیت شده فقط قادر به انجام دادن 

حداقل برنامه های خود هستند ولی با کمک داوطلبان می توانند برنامه های خود را از نظر کمی و کیفی گسترش دهند و به عده 

بنابراین تشویق همه اقشار جامعه به خصوص جوانان برای انجام خدمات داوطلبانه ضروری است . بیشتری از مردم خدمت کنند . 

می  از طرفی ، انجام خدمات داوطلبانه ، برای خود داوطلبان نیز بسیار مفید است . زیرا سبب تقویت حس نوع دوستی در آنان

 گردد 

د . خدمات نپذیر را یاری رسانت های قرار گیرند که مردم آسیبداوطلبان می توانند در مرکز فعالی مکان و هر زماندر هر 

های اولیه به مصدومان سوانح و دیدگان ، کمکبرای آسیب کمکیک گروه داوطلب می تواند شامل مواردی از قبیل جمع آوری 

با آثار سوانح ، مالقات با  دیدگان ، مقابلهحوادث ، رانندگی آمبوالنس ، ارائه خدمات خط تلفن امداد ، توزیع غذا بین آسیب

 در اولویت قرار گیرند . یددر هر جامعه نیازهای همان جامعه باو باشد .نیازهای جوامع مختلف ،متفاوت است  …و  سالخوردگان

  . شوددریافت نمی پولییعنی برای خدمت داوطلبانه ،  ؛افتخاری است این است که ویژگیهای خدمات داوطلبانه از جمله 

بدون هیچگونه  یعنی در ارائه خدمت ، بین افراد تبعیض قائل نمی شود . ؛ردوستانه ، خیرخواهانه و عام المنفعه دارد جنبه بش

اختیاری است و  در نهایت اینکهدنبال نمی شود . …یعنی در آن اهداف خاص سیاسی ، اقتصادی و  ؛تمایالت منفعت طلبانه است 

در اوقات فراغت داوطلب ، و به همچنین  عی ، سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد .بدون هیچ گونه تحمیل یا فشارهای اجتما

 صورت غیررسمی انجام می شود .

باید دارای صفاتی مانند احساس مسئولیت ، قابل اعتماد بودن ، فتداکاری   ؛ از جمله اینکهباید دارای ویژگیهایی باشدفرد هر 

بتین و عالقمنتد بته پیشترفت ختوش ؛رای ارائه خدمات داوطلبانه داشتته باشتد وقت کافی ب ؛باشد  …، تواضع ، خوش خلقی و 

خیرخواهانته  انگیزه  در انجام خدمات خود اعتماد به نفس کافی داشته باشد . ؛دارای پشتکار و جدیت در کار باشد ؛ دیگران باشد 

 و بشردوستانه داشته باشد.

مند می شوند ، این این خدمات به کسانی که از آن بهره ی برخوردار است.نیز از جایگاه بسیار مهمایران کار داوطلبانه در 

کند که تنها نیستند و در هر شرایطی به گروه یا اجتماع تعلق دارند . بنابراین ، خدمات بشردوستانه در هر حس را القاء می

 اید؟ا تا به حال فعالیت داوطلبانه انجام دادهآیا شم دهد . در برابر مشکالت را می پایداریاجتماعی به انسانها فرصت زندگی و 
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 (نمره 1 با توجه به متن به سؤاالت زیر پاسخ دهید. )هر سؤال

 

 تر است؟به کدام کلمه نزدیک« پایداری»ت با توجه به متن معنی واژه  1

 امیدی                ج ت صلح                   د ت پیشرفتالف ت مقاومت                     ب ت نا

 بهترین عنوان برای متن چیست؟ت  2

 های داوطلبانه در جامعهاحمر                             ب ت ضرورت فعالیتالف ت جمعیت هالل

 د ت کمک به دیگران                     ج ت داوطلب چه کسی است؟ 

 .........................است .« همبستگی» ت  با توجه به متن معنی واژه  3

 الف ت اتحاد                         ب ت جدایی                    ج ت استقالل                       د ت آزادی

 است؟ باهاشت «اجتناب ناپذیر» ت کدام کلمه برای معنی واژه  4

 قابل انکارمشخص                     د ت غیرالف ت آشکار                ب ت واضح                      ج ت نا

 است؟ اشتباهت خدمات داوطلبانه در هر جامعه الزم و ضروری است؛ زیرا ..................................؛ کدام گزینه  5

 .داوطلبان ، هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد انجام امور به وسیلهالف ت 

 .دنانجام می ده و بدون احساس اجبار را با میل و رغبت ها کار انداوطلبب ت 

  .شده فقط قادر به انجام دادن حداقل برنامه های خود هستنددهنده خدمات اجتماعی بدون داوطلبان تربیتمؤسسات ارائه ج ت 

های خود را از نظر کمی و کیفی گسترش دهند و به عده بیشتری از مردم خدمت با کمک داوطلبان می توانند برنامهها سازماند ت 

 .کنند

 در متن به چه معناست؟« انگیزه»ت واژه  6

 الف ت استعداد                          ب ت توانایی                     ج ت امید                     دت هدف

 ی کار داوطلبانه درست است؟ت با توجه به متن کدامیک از عبارات زیر درباره 7

  های داوطلبانه شرکت کنند.توانند در فعالیتمی همه اقشار جامعهالف ت 

  است. کسب منافع مادی های کار داوطلبانهترین انگیزهب ت یکی از مهم 

  ر کند.ج ت فرد داوطلب فقط باید به پیشرفت و ارتقاء خودش فک

  دهد.انجام می خدمات داوطلبانه ، خدمتی است که فرد داوطلب آن را به علت عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسید ت 

 کدام است؟« سالخورده» واژه  مخالفت  8

 الف ت سالمند                      ب ت مسن                      ج ت جوان                     د ت پیر

 های زیر با بقیه متفاوت است؟ا توجه به متن معنی کدامیک از واژهبت  9

 دوستید ت مهمان               ینوع دوستدوستانه             ج ت خیرخواهانه          ب ت بشر

 کدام است؟« شوددریافت نمی» فعل  معنیهمت  10

 شود              یشود                         ب ت پرداخت نمالف ت گرفته نمی

 شودشود.                            دت داده نمیج ت واریز نمی

  

 3خواندن متن 

 
جهان به کار ی ای تورنتو، در توصیف آیندهاستاد مرکز مطالعات رسانه مارشال مک لوهاناست که  صطالحیا "نیجها یدهکده"
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که جهان را مشابه یک دهکده جهانی  گیردمیاطی جدیدی در جهان شکل شرایط ارتب ،سال بعد 50برد و پیش بینی کرد حدود 

های زمانی و مکانی میان فاصله ،های الکترونیکیرسانهگسترش دنیای امروز یک دنیای الکترونیکی است و  نظر او،ز ا.1کند.می

 .بَرَدمیها را از بین انسان

و گذارد ی ابعاد زندگی مثل اقتصاد، فرهنگ و زبان  تأثیر میو بر همهی جهانی است ی تشکیل دهکدهجهانی شدن نیز، نتیجه .2

یک جامعه و یک  کهمثل این ؛روداز بین مى اندازد،میسایه قید و بندهاى جغرافیایى که بر روابط اجتماعى و فرهنگى  آندر 

، آزادى و انتخاب فردى پذیرفته اختالف، تنوع جدید جهانی، گرچه در این فرهنگ. 3باشد.فرهنگ در سراسر زمین مستقر 

اى و جامعه رودمیاز بین  ،به عنوان یک اصل وحدت بخش در زندگى اجتماعى و فرهنگى« وابستگى به سرزمین»شود، اما مى

ها بر اثر جهانی شدن، آداب و رسوم فرهنگی، غذاها و لباس معنی است.در آن بی جغرافیایى مرزهایکه حدود و  آیدوجود میبه

شود. مردم تمام دنیا، جای دنیا شبیه به هم میها و زبان همهروند و غذاها و لباسکم از زندگی مردم کنار میهای محلی کمزبانو 

 کنند.مثل مردم یک دهکده با یک نظام اقتصادی و فرهنگی مشترك زندگی می

ها را حل ی ارتباط انسانکند؛ زبان جهانی، مسألهیرسد این اتفاق، روابط تجاری و فرهنگی بین کشورها را آسان مبه نظر می .4

کند و دنیا را برای زندگی امن و آرام، کند؛ پوشش مشابه، غذاهای مشابه، حتی موسیقی مشابه، مردم دنیا را به هم نزدیک میمی

 افتد.کند و دیگر مرزی میان مردم وجود ندارد و در نتیجه جنگی اتفاق نمیآماده می

ی حکومتی در ، سؤاالت زیادی مطرح است از جمله  کدام نظام اقتصادی، کدام فرهنگ، کدام زبان و کدام شیوهبا وجود این

های متعدد مردم دنیا، چیزی به نام ها و زبانماند؟ و چرا؟ و آیا با حذف فرهنگیک باقی میشود و کدامجهانی شدن حذف می

شود؟ ها، حقوق مردم دنیا حفظ میی اینین مادری چطور؟ و آیا با وجود همهماند؟ احساس تعلق به سرزمباقی می "هویت ملی"

که جهانی شدن استفاده از برد؟  یا اینی یک شهروند اروپایی از منافع جهانی شدن بهره مییک شهروند آفریقایی به اندازه

 های مردم جهان به نفع یک نظام سیاسی و نوعی استعمار جدید و گسترده است؟ثروت

 

 (نمره 1 با توجه به متن به سؤاالت زیر پاسخ دهید. )هر سؤال

 
 تر است؟مناسب« عنوان متن»کدام عبارت برای  .1

 احساس تعلق به سرزمین مادری

 پیش به سوی جهان یکپارچه

 دنیای امروز، دنیای الکترونیک

 جهانی شدن یا نشدن؟

 شود؟چه چیزی باعث نزدیکی انسانها به یکدیگر می .2

 های جدیدش رسانهگستر

 قدرت استعماری بعضی کشورها

 هاها و زبانحذف فرهنگ

 وابستگی به سرزمین
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 جملة زیر به کدام شماره در متن متعلق است؟ .3

های زندگی بشری را تغییر روشرادیو، مطبوعات، اینترنت و ...  وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون،دیگر  به عبارت»

 «  کنند.میوچک تبدیل ک ییک دهکدها به ر و جهاندهند می

  1            2        3          4     

 دهد؟را در جملة زیر نشان می« اندازدسایه می»کدام گزینه مفهوم عبارت  .4

 .«روداز بین مى ،اندازدمیسایه قید و بندهاى جغرافیایى که بر روابط اجتماعى و فرهنگى  جهانی شدن،در »

 کند.جا را تاریک میشود.                          همهرسیدن نور میمانع    

 بردگذارد.                                      از بین میتأثیر می      

 کدام واژه است؟ 4در سطر « آن»مرجع ضمیر .5

 ابعاد زندگی         جهانی شدن    مارشال مک لوهان           دهکدة جهانی                      

  درست و نادرست را مشخص کنید. .6

 درست             نادرست                         در فرهنگ جدید جهانی، اختالف، تنوع و آزادی فردی پذیرفته نیست. 

 نادرست             درست                       رود.          ین میشدن از باحساس تعلق به سرزمین مادری، در جهانی

 دستور و واژگان

 

 (نمره 5/0ی مناسب را انتخاب کنید. ) هر سؤال گزینه

 

 ام، برادر بزرگم ، .................................. .  تا اآلن هر زمان در زندگی مشکلی داشته1

     الف ت کارهایم را باز کرده است                ب ت کارهایم را حل کرده است   

 ج ت گره از کارم گشوده است                  د ت کارهایم را آسان کرده است

 . الملل.................................. دانشگاه جشن باشکوهی را برای دانشجویان بین2

  کند.گزاری مید ت سپاسآورد        آورد                 ج ت به دست میکند             ب ت به یاد میالف ت برگزار می

 . . اگر با به پارك نیایی در خانه تنها  ، .....................3

 مونه                ب ت آب خوش از گلوت پایین نمیره         الف ت هیچی ازت نمی

 ج ت سرت گیج میره                        د ت حوصلت سر میره 

 صحبت، .....................شوی تا از آنها طرز زندگی را یاد بگیری.انا و خوش.  سعی کن در زندگی با افراد د4

 افزایی                د ت هم قسمالف ت همایش           ب ت هم نشین                 ج ت هم

 . زنیم امسال بیست ت ن برنج از این زمین ......................... تخمین می5

 شودشود                       ب ت تأمین الف ت برداشت 

 شودد ت  خورده                           ج ت پرداخت شود
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 . یعنی...................... ریخته شد؛ام . دیروز دو میلیون تومان به حساب بانک ملی6

 د ت دریافت شد                              الف ت واریز شد              ب ت گرفته شد                    ج ت برداشت شد 

 کرد.اش .............................بود؛ ولی در عوض، مال حالل کسب می. پدر بزرگم آدم شریفی بود؛ زندگی7

 الف ت بخور نمیر                ب ت ثروتمند               ج ت عادالنه                   دت غنی

 ...............................................های هواپیما  در حادثه سقوط کشته شدند؟ی .  آیا همه8

 الف ت سرباز                    ب ت سرکار                      ج ت سرنشین              دت سربلند

 کند.اش را بنویسد و چاپ پرمخاطره .  پدرم دوست دارد .................... زندگی9

 الف ت سرگذشت             ب ت تقدیر                          ج ت سربلندی             دت سرانجام

 است؟اشتباه شود.کدام گزینه . اگر آهن را با یک الیه ضد زنگ بپوشانید، مانع از ........................... زودرس آن می10

 ب ت فرسودگی                  ج ت فرسودن                            د ت  فرسایش     الف ت فرسوده                          

کند، بلکه در داشتن روحیه خوب نیز کردن ،........................ در به دست آوردن سالمتی جسمانی به شما کمک می.  ورزش11

 بسیار مؤثر است.

 تنها                ج ت از این رو                        د ت چه برسد به الف ت ممکن است                  ب ت نه

 

 .هایش ما را ................ .  پسر کوچکم تازه حرف زدن یاد گرفته است و با حرف12

 خندانیمخندیم             د ت میخنداند           ج ت میخندد              ب ت میالف ت می

 دهم.وقت بدون اینکه با پدر و مادرم .............................................، کار مهمی را انجام نمی. من هیچ13

 امکنم              د ت مشورت کردهالف ت مشورت کنم               ب ت مشورت کنیم                 ج ت مشورت می

 . دید، به موقع به فرودگاه ........................بو. در صورتی که شما کمی زودتر حرکت کرده14

 رسیدیداید                ج ت رسیده باشید              د ت میرسید               ب ت رسیدهالف ت می

 . . وقتی که امیر به دنیا آمد، سه سال بود که ................................15 

 شد     ب ت انقالب شده بود                 ج ت انقالب شد           د ت انقالب می    الف ت انقالب شده است     

 پخت..  قبل از اینکه .............................. هرگز غذا ..................................؛ چون همیشه مادرم غذا می16

 دواج نکنم ت نپخته بودم بودم              ب ت ازکنم  ت پختهالف ت ازدواج

 ام ت نپخته بودمج ت ازدواج کنم ت نپخته بودم               د ت ازدواج کرده

 . زنیم دو تیم در این مسابقه با هم ...........................  ما حدس می17

 شدندد ت مساوی می      اند         شوند          ب ت مساوی بشوند            ج ت مساوی شدهالف ت مساوی می

 . التحریر ............................ها ، بازار لوازم.  همیشه قبل از ...........................مدرسه18

 گیردگیرد                         ب ت باز بشود ت رونق میشدن ت رونق میالف ت باز

 د ت باز بشود ت رونق بگیرد         ج ت باز شدن ت رونق بگیرد                    

 ها به اردو آمدند ؛ ..................... مینا که مریض بود.کالسی.   دیروز همه هم19

 جز                ج ت به علت              د ت مثلبر                   ب ت بهالف ت عالوه

 شوند......................... محصوالت قاچاق از مرزها   وارد میشوند، .....  صنایع داخلی کشور هر روز ضعیف می20

 الف ت به علت         ب ت برای                ج ت به خاطر                     د ت به علت اینکه  
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 به نام خداوند جان و خرد

 ن، دانشگاه فردوسی مشهدزباناآموزش زبان فارسی به غیرفارسی مرکز بین المللی

 امتحان جامع زبان فارسی

                                                                                         کد داوطلبی:

 

 1 نوشتن

 

 نمره( 5) .بنویسید کلمه 100حداقل ی موضوع زیر انشایی در . درباره1
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.............................................................................................................................................................................................................................

........ 

 
ای هایی دیدن کند و همچنین چه نکات فرهنگیکند، به نظر شما او باید از چه مکان خواهد به کشور شما مسافرتشخصی می

 را رعایت کند؟
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 2 نوشتن
 

 نمره( 10) .بنویسید پاراگرافی 5یک انشای موضوع زیر ی . درباره2
 

 
مورد را بیان کرده و با  3رند؟ )سعی کنید حداقل ت به نظر شما چه عواملی در پیشرفت یک کشور تاثیر دا  1

 گیری کنید(.بندی و نتیجهمثال و ذکر جزئیات نوشته خود را بسط دهید و در پایان هم جمع

 اقتصاد، صنعت ، دانش، فن آوری ، مطالعه، اتحاد، پشت کار،
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.............................................................................................................................................................................................................................

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی مرکز بین المللی

 امتحان جامع زبان فارسی

 مون شمارة یکآز نامهی پاسخبرگه

 کد داوطلبی:

 

 1 شنیدن

 

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 1

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

                                          ت(                                 پ(     ب(             . الف( 3

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 4

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

6.....................  .  ................................... ............... 

 ت(                            پ(     ب(             . الف( 7

                                               

 2شنیدن 

 
 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 8

 ت(                                                                          پ(     ب(             ف( . ال9

10................................... . 

  . ................................... و ...................................11

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 12

13................................... . 

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 14

15 ......................................... 
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 1متن  خواندن

 

 ..................................... و ..................................... .16

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 17

18. ..................................... 

19 ...................................... 

 ..................................... و ...................................... 20

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 21

 ................................. و .......................................... 22

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .23

 

 2متن  خواندن

 

                                                         ت(                  پ(     ب(             الف(  .24

 ت(                  پ(     ب(             الف(  .25

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 26

 .................................. و ................................................................... ...........................27

28........................................ . 

     ت(                                                                      پ(     ب(             الف(  .29

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  30

31 ...................................... 

              ت(                                                             پ(     ب(             الف(  .32
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 3متن  خواندن

 

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 33

34. ............................                                                               

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 35

 ت(                                                                         پ(     ب(             . الف( 36

                                                              ت(             پ(     ب(             . الف( 37

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 38

                             ت(                                              پ(     ب(             الف( .39

40 .............................................................  .  ............................................................ 

 

 دستور و واژگان

 

                                ت(                                           پ(     ب(             . الف( 41

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 42

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 43

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 44

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 45

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 46

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 47

                                                ت(                           پ(     ب(             . الف( 48

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 49

                ت(                                                           پ(     ب(             . الف( 50
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 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 51

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 52

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 53

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 54

                                                                ت(           پ(     ب(             . الف( 55

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 56

                                ت(                                           پ(     ب(             . الف( 57

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 58

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 59

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 60

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

   
 

    

    

    

    

    

    



50 

 

 
 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی مرکز بین المللی

 امتحان جامع زبان فارسی

 آزمون شمارة یک نامهی پاسخبرگه

 کد داوطلبی:

 

 1 شنیدن

 

 نمره ( 5/0 )                    ت(                                                                        پ(     ب(             . الف( 1

 نمره( 75/0)                                                                                 ...........               9413276508........... 2

نمره  5/0 )                                                                               ت(              پ(     ب(             . الف( 3

) 

                      نمره ( 5/0 )                                                                           ت(                 پ(     ب(             . الف( 4

 نمره( 75/0)                                                                  ..............امور دانشجویی.............                        . 5

 نمره( 5/1)                                            . ..........راست.............  .  ...........مسجد...............                             6

 نمره ( 5/0 )                                                                ت(                           پ(     ب(             . الف( 7

                                               

 2شنیدن 

 
 نمره ( 5/0 )                 ت(                                                                         پ(     ب(             . الف( 8

 نمره ( 5/0 )                 ت(                                                                         پ(     ب(             . الف( 9

 نمره( 75/0)                                                 ............                                                       286. ...........10

 نمره( 5/1)                    ت محیطی..............        زایی............. و ..........قیمت باالی نفت/ مسائل زیس. .........اشتغال11

 نمره ( 5/0 )                       ت(                                                                   پ(     ب(             . الف( 12

 نمره( 75/0)                                                     . ...........باد...............                                                   13

 نمره ( 5/0 )                                                       ت(                                 پ(     ب(             . الف( 14
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 نمره( 75/0)                                                                                                   .........منطقه.................... 15

 1متن  خواندن

 

 ...... و ...........دوزیستان...............                                   هر سوال یک نمره...........خزندگان...... .16

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 17

 .........گیالن................ .18

 .................45تا  40......... 19

 .........رنگ.............. و ............سالم بودن/درشتی.................. 20

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 21

 .................ریسینخ .............. و ..............بافیبافی، فرشپارچه ........................ 22

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .23

 

 2متن  خواندن

 

 هر سوال یک نمره                                            ت(                              پ(     ب(             الف(  .24

 ت(                  پ(     ب(             الف(  .25

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 26

 د.کنلی بدن را بهبود ببخشد، بلکه در مسیر تحقق اهداف کاهش وزن نیز موثر عمل میتواند سالمت کنه تنها می. 27

                                                                 ............غزهای خوراکیم ...... 28

                                 ت(                                          پ(     ب(             الف(  .29

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  . .30

 .......گوشت.................. 31

 ت(                  پ(     ب(             الف( . 32

 

 3متن  خواندن
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       هر سوال یک نمرهت(                                                                    پ(     ب(             . الف( 33

34 ......................1400.................................   

                                           ت(                                پ(     ب(             . الف( 35

 ت(                                                                         پ(     ب(             . الف( 36

          ت(                                                                 پ(     ب(             . الف( 37

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 38

                                ت(                                         پ(     ب(             الف(  .39

40 .................................................................................  .  ........................................ 

 

 دستور و واژگان

 

 هر تست نیم نمرهت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 41

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 42

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 43

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 44

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 45

                                          ت(                                 پ(     ب(             . الف( 46

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 47

          ت(                                                                 پ(     ب(             . الف( 48

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 49

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 50

 ت(                                                                          پ(     (     ب        . الف( 51

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 52
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                                                          ت(                 پ(     ب(             . الف( 53

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 54

                          ت(                                                 پ(     ب(             . الف( 55

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 56

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 57

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 58

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 59

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 60
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 به نام خداوند جان و خرد

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی مرکز بین المللی

 امتحان جامع زبان فارسی

 آزمون شمارة دو نامهی پاسخبرگه

 کد داوطلبی:

 1دن شنی

 

هزار  15. ..................2                              ...........................               گذرنامه. ..................1

 ...........................تومان

 .........................تخفیف. ....................4             .......................                                     آبی. ......................3

 ............................مرادی. .................6                                    .........................           والیبال. ....................5

 ........................بهار. ......................8             .................                                      ...22. .........................7

 .............................دانشجو. ................10        ....................                                      دانشجو. .......................9

 2شنیدن 
 
 . الف(         ب(         پ(         ت(                                                                  1

 . الف(         ب(         پ(         ت(                                                                  2

 . الف(         ب(         پ(         ت(                                                                  3

 . الف(         ب(         پ(         ت(                                                                  4

5............... .15.......................... 

 ..........................اتوبوس. ..............6

                                                           ث(           ج(  ت(                پ(     ب(             . الف( 7

 1متن  خواندن

 

                                                         ت(                  پ(     ب(             الف(  .1

 ت(                  پ(     ب(             الف(  .2

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 3
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 ت(                                                                           پ(    ب(             الف( . 4

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 5

 ت(                    پ(     ب(             الف(  .6

                نادرست               . درست 7

 . ........نعناع ...........   )+ آب(4. ...سرکه ی سیب........     3. ....تخم مرغ .......       2. ...سبزیجات........         1.    8

 

 2متن   خواندن

                                      

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .1

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .2

                                           ت(                                پ(     ب(             . الف( 3

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 4

         ت(                                                                  پ(     ب(             الف( . 5

 .ت(                    پ(     ب(             الف(  .6

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 7

                                 ت(                                          پ(     ب(             الف( . 8

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 9

  

 3متن  خواندن

                درست                نادرست .1

                درست                نادرست .2

          نادرست             درست    .3

  

 ت(                                                                         پ(     ب(             . الف( 4

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 5
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 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 6

 ت(                     پ(     ب(              الف(  .7

 ت(                     پ(     ب(              الف(  .8

 .                                                      

 دستور و واژگان

 

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 1

       ت(                                                                    پ(     ب(             . الف( 2

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 3

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 4

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 5

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 6

                                                  ت(                         پ(     ب(             . الف( 7

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 8

                ت(                                                           پ(     ب(             الف(  .9

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 10

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .11

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 12

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 13

                                                                ت(           پ(     ب(             . الف( 14

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .15

                                ت(                                           پ(     ب(             . الف( 16

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 17

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .18
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 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .19

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 20
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 داوند جان و خرده نام خ

 زبانان، دانشگاه فردوسی مشهدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی مرکز بین المللی

 امتحان جامع زبان فارسی

 آزمون شمارة سه نامهی پاسخبرگه

 کد داوطلبی:

 1شنیدن 

                      ت(                                                     پ(     ب(             . الف( 1

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 2

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 3

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 4

 ...........................بلند داستانی....................... 5

 6.......................... .120..................... 

 ..........................سفر. ......................7

 ..........................کم اهمیت. .......................8

 

 

 2شنیدن 
 
                                                                   ...............................  تاریخی. ......................9

 .........................اروپا. .......................10

  .........................ستون...................... .11

 الف(         ب(         پ(         ت(                                                                  . 12

                                                                   .......................سنتی....................  .13

 .....................پنجره. ...................14

 ......................استخر. ..................15

  ه(  (        د        ( ج    ب(             . الف( 16
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 1متن  خواندن

 

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .1

 ت(                  پ(     ب(             الف(  .2

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 3

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 4

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 5

 ت(                    پ(     ب(             الف(  .6

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .7

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 8

 ت(                  پ(     ب(             الف(  .9

 2متن   خواندن

                                      

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .1

                                                       ت(                    پ(     ب(             الف(  .2

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 3

                     ت(                                                      پ(     ب(             الف( . 4

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 5

 .ت(                    پ(     ب(             الف(  .6

                                             ت(                              پ(     ب(             . الف( 7

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف( . 8

           ت(                                                                پ(     ب(             الف( . 9

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 10
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 3متن  خواندن

 

 ت(                                                                         پ(     ب(             . الف( 1

 ت(                                                                          پ(     ب(             لف( ا .2

                                  ÷ت(                                         پ(     ب(             . الف( 3

 ت(                     پ(     ب(              الف( .  4

 ت(                   پ(     ب(              الف( . 5

 نادرست .    درست               6

 نادرست .    درست               7

 

 .                                                      

 دستور و واژگان

 

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 1

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 2

                                        ت(                                   پ(     ب(             . الف( 3

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 4

      ت(                                                                     پ(     ب(             . الف( 5

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 6

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 7

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 8

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .9

                                                  ت(                         پ(     ب(             . الف( 10

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .11
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                  ت(                                                         پ(     ب(             . الف( 12

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 13

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 14

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .15

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 16

                                                                  ت(         پ(     ب(             . الف( 17

 ت(                                                                          پ(     ب(             الف(  .18

                                  ت(                                         پ(     ب(             الف(  .19

 ت(                                                                          پ(     ب(             . الف( 20

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


