به نام خداوند جان و خرد
امتحان پایان دوره مهارت خواندن یک
مدرس :شریعت پناه

تاریخ59/6/2 :
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نام و نام خانوادگی:

 -1برای هر یک از تصاویر زیر یک جمله بنویسید.
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.............................................................................

م
8
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ره

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

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

 -2در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.
الف) مادرم با گوشت و سبزی و بادمجان غذاهای  .............میپزد.
ب) هر سال ،بسیاری از مردم آفریقا از  ............و فقدان مواد غذایی میمیرند.
پ) غذاهایی که زیاد فلفل دارند ......... ،هستند و غذاهایی که نمک زیادی دارند  ............هستند.
ت) من خیلی  ............هستم .لطفاً زودتر غذا را بیاورید.
 -3معنای کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسید.
الف) لوله کش لوله های پوسیده را تعویض کرد....................................... .
ب) آن روز برای اولین بار آشِ رشتهی ایرانی دیدیم و خوردیم .بسیار چسبید.................................... .
پ) همسایه ما یک مرد میانسال است........................................... .

1

 با توجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید. متن:1هندیها غذاهایی مثل گوشت و ماهی را کم میخورند؛ زیرا برای تهیهی آنها باید موجودات زنده را کشت .در 8
هند ،هندوهایی هستند که اصالً گوشت نمیخورند؛ مخصوصاً گوشت گاو .چون گاو برای آنها مقدس است .ن
هندیها غذا را با دست میخورند .مردم هند به خوردن غذاهای تند و چرب معروفاند؛ اما همهی آنها غذاهای م
تند و چرب نمیخورند بلکه غذای مردم جنوب هند ،تند است ،در غرب هند مردم غذای شیرین میخورند و ر
ه

در شمال هند (دهلی) غذای تند و چرب.
غذاهای چینی معموالً خوش رنگ ،خوش مزه ،خوش بو و سالم هستند .استفادهی زیاد از انواع سبزیهای پخته
یا نیمپز ،استفادهی کم از روغن و شیرینی و شوری و تندی و چربی ،علت سالمت غذای مردم چین است .البته
در آشپزی چینی از انواع گوشتها استفاده میشود .بعضی از آن مواد گوشتی ،از نظر بیشتر مردم ،غیر قابل
خوردن هستند .محققان میگویند .1 :جمعیت زیاد و  .2قحطیهای طوالنی ،علت این عادت غذایی در چین
است.
 -4بر طبق متن کدام گزینه درست و کدام نادرست است؟
الف) همه مردم هند غذاهای تند و چرب می خورند .درست .......

نادرست ......

ب) علت سالمتی مردم چین استفاده کم از روغن و شیرینی و تندی و چربی است.
........

نادرست ...........

پ) در آشپزی چینی فقط از گوشت گاو استفاده می شود .درست ......

نادرست ......

ت) هندی ها غذاهایی مثل گوشت و ماهی را زیاد می خورند .درست .....

نادرست.....

 -5علت عادات غذایی در چین چیست؟
..........................................................................................................................................
-6مخالف هر کلمه را بنویسید.
الف) غذای شور ...........................
پ) سالمت............................ :

ب) پخته............................. :
ت) خوش مزه.................... :

 -7برای جواب های زیر سوال مناسب بنویسید.
الف) ..........................................................................................................................................؟
چون گوشت گاو برای هندی ها مقدس است.
ب) .......................................................................................................................................................؟
غذای مردم جنوب هند تند است.

درست
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نام و نام خانوادگی:

 -8معنای ضرب المثل نان کسی را آجر کردن در کدام گزینه آمده است؟
الف) دوستی و محبت
ج) دقت بسیار کردن

ب) موجب ضرر و زیان کسی شدن
پ) موجب خوشحالی کسی شدن
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متن:2
زمان و ساعت خواندن کتاب برای مردم در کشورهای مختلف فرق دارد .عواملی مانند سواد ،تحصیالت و فرهنگ
مردم در بیشتر یا کمتر خواندن آنان تاثیر دارد .بعضی از مردم می گویند چون کتاب گران است ،نمی توانیم کتاب
بخریم .نوع کتابهایی که مردم یک جامعه می خوانند فکر و فرهنگ آنها را نشان می دهد .خواندن کتابهای تخیلی8 ،
علمی ،اجتماعی و تاریخی هر کدام نشان می دهند که خوانندگان آن کتابها به چه چیزهایی فکر می کنند.کتاب ن
های جیبی و کوچک ،برای مطالعه در محیط های بیرون از خانه مناسب هستند .این کتاب ها برای مطالعه در م
محیط های عمومی مانند مترو ،اتوبوس و  ....مناسب هستند.

ر

 -9برای متن باال یک عنوان مناسب بنویسید.................................................................... .

ه

 -11کدام کتاب ها برای محیط های عمومی مناسب هستند؟ .........................................................
 -11مرجع ضمیر در این جمالت را بنویسید.
الف)عواملی مانند سواد ،تحصیالت و فرهنگ مردم در بیشتر یا کمتر خواندن آنان تاثیر دارد...................... .
ب) نوع کتابهایی که مردم یک جامعه می خوانند فکر و فرهنگ آنها را نشان می دهد....................... .
 -12شما چطور اوقات فراغت خود را می گذرانید؟ ( 2سطر بنویسید).
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 -13با توجه به متن دو( )2فایده کتاب خواندن را بنویسید.
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 -11 -جملههای بی ربط متن زیر را پیدا کنید و ادامهی آن را نیز بنویسید.
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ما برای سالم ماندن به غذا نیاز داریم .غذا ما را گرم نگه میدارد و انرژی الزم برای کار کردن را به ما میدهد .ر
اما بدن نمیتواند غذا را به همان شکلی که هست مصرف کند .خیلی از جانوران دیگر هم مثل زنبور عسل ه
بعد از پیدا کردن غذا باید راه خانهی خود را پیدا کنند .غذا باید آنقدر خرد بشود که بتواند وارد خون شود
و خون آن را به همه جای بدن برساند .بعضیها هیچ وقت به همون جای قبلی برنمیگردند .وقتی غذا به
قسمتهای کوچک تبدیل بشود ،به طوری که بتواند وارد خون بشود میگوییم غذا گوارش مییابد.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

 نظر خود را درباره کالس خواندن یک بنویسید ( .هر گونه انتقاد ،پیشنهادی درباره نحوه تدریس،جزوه ،کالس و)....
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