مرکس تیه المللی آمًزش زتان فارسی تٍ غیر فارسی زتاوان
امتحان کتاب 4
وام ي وام خاوًادگی :

وام استاد :فرشتٍ محمّذزادٌ

مذّت پاسخ گًیی 90 :دقیقٍ

الف) تخش شىیذاري
***هتي سا اص سيذي ثطٌَيذ ٍ ثِ سؤالْب پبسخ دّيذً 3 ( .وشُ)
 )1پبدضبُ ٍ اعشافيبًص چِ عَس ثب صاّذ سفتبس کشدًذ؟
ح) ثِ اٍ خَضآهذ گفتٌذ
الف) ثِ اٍ ثيبحتشاهي کشدًذ
ت) ثِ اٍ احتشام گزاضتٌذ
ة) ثِ اٍ تَّيي کشدًذ
 )2حَض آة کجب لشاس داضت؟
ح) دس ٍسظ تبالس لصش
الف) دس اتبق هْوبى
ت) دس کٌبس اتبق هْوبى
ة) دس جلَي لصش
 )3خذهتکبساى چِ چيضّبيي سا سٍي سفشُ چيذًذ؟
 )4آيب صاّذ ًوبصش سا ػوذي عَالًي کشد يب سَْي؟
 )5پسش جَاى صاّذ ثِ اٍ چِ تَصيْبي کشد؟
 -6ثِ ًظش ضوب چشا صاّذ غزا ًخَسد؟
ب) تخش درک مطلة
*** هتي سا ثخَاًيذ ٍ ثِ پشسطْب پبسخ دّيذً 6 ( .وشُ)
اگش ثِ ثيخَاثي گشفتبس ّستيذً ،گشاى ًجبضيذ ،چَى هيليًَْب ًفش ديگش ًيض ضجيِ ضوب ّستٌذً .يبص ثِ خَاة ٍ هذّت
 4تب  6سبػت
 8سبػت خَاة ًيبص داسًذ ،اهّب ثشخي فمظ
صهبى آى دس افشاد هتفبٍت است .ثؼضي هشدم ثِ
هيخَاثٌذ .هذّت صهبًي کِ هيخَاثيذ ،اّويت ًذاسد ،ثلکِ ايي هَضَع کِ ثؼذ اص ثيذاس ضذى چِ احسبسي داسيذ ،هْن
است .اگش ثؼذ اص ثيذاس ضذى ،احسبس تبصگي ٍ ًطبط ًذاسيذ ،احتوبال ًيبص ثِ خَاة ثيطتشي داسيذ.
ثيخَاثي ػلّتْبي هختلفي داسد .فشد ثِ ػلّت داضتي ًگشاًي ٍ هطکالت ضخصي دس توبم عَل ضت ثِ هطکالت خَد
فکش هيکٌذ ٍ ًويتَاًذ ثخَاثذًَ .ضيذى الکل ،سيگبس کطيذى ٍ حتّي افسشدگي ّن سجت
ثيخَاثي هيطًَذ .خَسدى ثيص اص حذّ غزاّبي سٌگيي لجل اص خَاة ًيض ثبػث ثيخَاثي هيطَد.
ثشاي دسهبى ثيخَاثي يک ثشًبهْي هٌظن خَاثيذى ٍ ثيذاس ضذى داضتِ ثبضيذ .ثشاي کن کشدى ًگشاًيْب ثِ عَس هشتّت
ٍسصش کٌيذٍ ،لي لجل اص خَاة ٍسصش ًکٌيذ .ثبيذ ػالٍُ ثش تبسيک ًگِ داضتي اتبق خَاة ٍسبيلي هبًٌذ سبػت ،تلفي ٍ
ساديَ اص اتبق خَاة خبسج کٌيذ .اگش گشسٌِ ّستيذ ،يک غزاي سجک ثخَسيذ .لجل اص خَاة يک ليَاى ضيش گشم هصشف
کٌيذ .لَُْ ٍ ضکالت ثِ ػلّت داضتي کبفئيي ضوب سا ثيذاس ًگِ هيذاسًذ ،لجل اص خَاة آًْب سا ًخَسيذ.
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 )1کذام گضيٌِ ثْتشيي ػٌَاى ثشاي هتي است؟
ة) ػَاهل ثيخَاثي
الف) ثيخَاثي
 )2هشجغ ضويش «آًْب» دس پبساگشاف آخش چيست؟
 )3فؼلْبي هشکت پبساگشاف اٍل سا ثٌَيسيذ.

ج) هطکالت ضخصي

د) ثيخَاثي ٍ دسهبى آى

 )4جولْبي سا کِ دس پبساگشاف دٍم صيش آى خظ کطيذُ ضذُ است ،ثِ صَست ديگش ثٌَيسيذ ( .هيتَاًيذ اص حشف سثظ
هٌبست استفبدُ کٌيذ).
 )5ػَاهل ثيخَاثي چيست؟
 )6ثب تَجِّ ثِ هتي جولْْبي دسست ٍ ًبدسست سا هطخص کٌيذ.
الف) ّوْي هشدم دس ضجبًْشٍص ثِ ّطت سبػت خَاة ًيبص داسًذ .دسست ً بدسست 
ًبدسست 
ة) ثشاي دسهبى ثيخَاثي احتيبج ثِ ثشًبهْشيضي ًيست .دسست 
ج) تخش ياشگان ي دستًر زتان
***گضيٌْي هٌبست سا اًتخبة کٌيذً 6 ( .وشُ)
ٍ )1لتي اص هأهَسيت  ، ..........................ثب دٍستبًن هاللبت کشدم.
د) ثبصثگشدم
ج) ثبصگطتن
ة) ثبصهيگشدم
الف) ثبصگشدم
 )2ثِ کسي کِ جَساة هيجبفذ ........................... ،هيگَيٌذ.
د) جَساثجبف
ج) جَساثسبص
ة) ثبفٌذُ
الف) جَساة دٍص
 )3ايشاى دس عَل تبسيخ هحل صًذگي الَام  ............................ثَدُ است.
د) صيجبيي
ج) ػوَهي
ة) گًَبگًَي
الف) پيچيذّبي
 ......................... ٍ .................. )4دٍ اصل است کِ ثبػث جبٍداى ضذى ًبم اًسبى هيطَد.
ة) ساستگَ -هْشثبًي
الف) هْشثبى -ساستگَيي
د) دسٍغگَيي -ساستگَيي
ج) ساستگَيي -هْشثبًي
 )5صهبى کَدکيبم سا  . ......................دس آى دٍساى ثب ّن سي ٍ سبل ّبين دس کَچْيوبى فَتجبل ثبصي هيکشدين.
د) خَة ثَد
ج) ثِ رٌّن سسيذ
ة) اص يبد هيجشم
الف) ثِ يبد هيآٍسم
 )6هٌظَس اص «ّشعَس کِ ساحتي!» دس جولْي صيش چيست؟
ػلي! فشدا ثب هي هيبي گشدش؟ ًِ ،کبس داسم .ثبضِّ ،شعَس کِ ساحتي؟
ة) تَ ًويخَاي ثب هي ثِ گشدش ثيبيي.
الف)خيلي خَثِ کِ ثب هي ثِ گشدش هيبي.
د) تَ دس گشدش ساحت ًيستي.
ج) اگِ دٍست ًذاسي هيتًَي ثب هي ثِ گشدش ًيبيي.
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***ثب فؼلْبي هشکت دس صهبًْبي هختلف جولِ ثٌَيسيذ)3 ( .
احتشام گزاضتي:
فشاهَش کشدى:
ٍجَد داضتي:
*** هتشادف ٍ هتضبد کلوْْبيي کِ دس هتٌْب هطخص ضذُ است ،ثٌَيسيذً 3 ( .وشُ)
الف) سشاًجبم ايي استبد ًبثغِ پس اص  90سبل صًذگي سَدهٌذ دس يکي اص ثيوبسستبًْبي کطَس سَييس دسگزضت.
ة) چوشاى دٍسّْبي کبسضٌبسي اسضذ ٍ دکتشي سا دس هؼشٍفتشيي داًطگبّْبي آهشيکب دس سضتْْبي الکتشًٍيک ٍ فيضيک
ثِ پبيبى سسبًذ ٍ هبًٌذ ّويطِ داتطجَي ثشتش ثَد.
***جولْي صيش سا ثِ صهبًْبيي کِ خَاستين ،تغييش دّيذً 3 ( .وشُ)
(َّاپيوب اهشٍص صجح دس فشدٍگبُ هْشآثبد فشٍد آهذ).
حبل التضاهي:
هبضي ًملي:
هبضي ثؼيذ:
د) تخش وگارش
*** ثشاي يکي اص دٍ هَضَع صيش ،اًطب ثٌَيسيذ ( .سػبيت سِ ثخص همذّهِ ،ثخص تحليلي ٍ ًتيجْگيشي الضاهي است6 ( ).
ًوشُ)
ة) ًمص تکٌَلَطي دس صًذگي اًسبًْب
الف) هْبجشت ثِ کطَسّبي ديگش
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(هَفّك ٍ سشثلٌذ ثبضيذ)
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