نمونه سؤاالت آمفا؛ بخش خواندن
آزمون آمفا دارای چهار بخش اصلی است .خواندن ،شنیدن ،صحبت کردن و نوشتن.
در بخش خواندن سه متن در اختیار آزمودنی قرار دادهمیشود و  30پرسش (هر متن  10پرسش) مطرح
میشود که زبانآموز باید در مدت زمان مشخص شده به پرسشها پاسخ دهد .در ادامه به نمونهای از پرسشهای
بخش خواندن که در آزمون آمفا مطرح خواهدشد ،اشاره خواهیم کرد .توجه داشته باشید که در آزمون سه متن
در اختیار آزمودنی قرار میگیرد و متن زیر فقط برای آشنایی آزمودنیها با چگونگی آزمون است.

کشتی
ورزش کشتی یکی از باسابقهترین رشته های ورزشی است که در نزد ملل گیتی از دوران باستان به شکلهای مختلف
برگزار میشدهاست و تقریب ًا هیچ شهر و روستایی نیست که این ورزش برای مردم آن آشنا نباشد .با اطمینان میتوان
گفت که زورآزمایی و کشتیگرفتن از دورانهای نخستین ظهور انسان بر روی کرۀ زمین موردتوجه بوده و در اوقات
فراغت یا در جنگها و نزاعها به شکلی طبیعی و غریزی اجرا میشدهاست و شواهد بسیاری از حضور کشتی در تمامی
تمدنهای آغازین بشری وجود دارد .احتمال میرود کشتی در دوران ماقبلتاریخ با تغییر شکل در جنگهای تنبهتن و
جایگزینکردن مرگ یا صدمات شدید با یک پیروزی نمادین ایجاد شدهباشد.
بسیاری از کتیبه هایی که از روزگاران قدیم و در حدود پنج هزار سال پیش به جای مانده و توسط باستان شناسان کشف
شدهاست ثابت میکند که کشتی در میان مصریان و آشوریان رواج بسیار داشته و دارای قاعده و مقررات مخصوصی بوده
است .فنون کشتی از بین النهرین و مصر به مناطق دور و نزدیک آسیا و روم و یونان راه پیدا کرد و در هر جا گسترش و
تکامل بیشتری یافت .مربیان کشتی در یونان باستان مراحل اجرای هر فن کشتی را به صورت چند نقاشی در حاالت
مختلف بر روی صفحات کاغذ پاپیروس نقاشی میکردند و به کمک آنها شاگردان خود را تعلیم میدادند .در قارۀ پهناور
آسیا ورزش کشتی در میان قبایل و ایالت و عشایر همواره رایج بوده و محبوبیت بسیار داشتهاست ،اما رواج این ورزش در
مغولستان ،ژاپن ،ایران و هندوستان بیشتر از دیگر مناطق آسیا بوده و هنوز هم هست.
سبکهای متنوعی از کشتی در کشورهای مختلف دنیا تمرین میشود .از مهمترین سبکهای ملی و محلی کشتی
میتوان به کشتی گلیما در ایسلند ،شوینگن در سوئیس ،گوراش در آسیای میانه ،سومو و جوجیتسو در ژاپن ،سامبو در
روسیه و کشتی پهلوانی در ایران اشاره کرد .اما تقریباً تمام کشورهای دنیا دو سبک المپیکی کشتی ،یعنی کشتی فرنگی
و کشتی آزاد ،را پذیرفتهاند .تفاوت این دو سبک کشتی در آن است که در کشتی فرنگی ،گرفتن پائین کمر و استفاده از
پا ممنوع است ،اما در کشتی آزاد ،این حرکات مجاز است .در مسابقات جهانی و بازیهای المپیک هر بار حدود 500
کشتیگیر آزادکار و فرنگیکار از سراسر دنیا قدم به میدان میگذارند که در این میان ،کشورهای روسیه ،آمریکا ،آلمان،
بلغارستان و ایران از قدرتهای برتر به شمار می روند.

الف .درست ،نادرست و نیست.
برای پاسخ به این نوع پرسشها ،باید جمالت مطرح شده در متن سؤال را با اطالعات موجود در متن مطابقت دهید و
درستی ،نادرستی و یا این که در متن دربارۀ آن مطلبی نیست را در پاسخنامه انتخاب کنید.
نمونۀ الف:
درست

نادرست

نیست

1

کشتی در تمامی نقاط کرۀ زمین وجود داشتهاست

⃝

⃝

⃝

2

مصریان فنون مختلف کشتی را بر روی کاغذ پاپیروس نقاشی میکردهاند

⃝

⃝

⃝

3

سبک کشتی پهلوانی ترکیبی از کشتی آزاد و فرنگی است.

⃝

⃝

⃝

جمله

شماره

ب .تکمیل خالصۀ متن با کمک واژهها
این دسته از پرسشها خود دو نوع است:
ب .1واژهها را باید خود آزمودنی از متن استخراج کند؛
ب .2واژهها به صورت چهارگزینهای در اختیار آزمودنی قرار گرفته باشند.
در هر دو نوع ،آزمودنی باید از دانش واژگانی خوبی برخوردار باشد و همچنین بتواند معنی واژهها را در بافت حدس بزند.
یافتن واژههای مرتبط در اطراف جای خالیای که مورد سؤال قرار گرفتهاست ،از راهبردهایی است که به حل این نوع
پرسش کمک خواهد کرد.
نمونۀ ب:1
کشتی از جمله رشتههای ورزشیای است که تمامی مردم جهان با آن ( ........................................... ) 4هستند .بسیاری بر
این باورند که قدمت کشتی به دوران ماقبلتاریخ برمیگردد .این ورزش در بیشتر کشورهای جهان

() 5

 ...........................................است و محبوبیت زیادی هم دارد .در حال حاضر سبکهای مختلفی از کشتی وجود دارد که
معروفترین آنها  ،سبکهای ( ........................................... )6هستند که تفاوتشان در اجرای فنون آنهاست.

نمونه ب:2
کشتی از باسابقهترین ورزشهایی است که در دوران ماقبل تاریخ بین مردم قبایل و ایالت

به عنوان

( ...........................................)7در اوقات فراغت انجام میشدهاست .میتوان گفت که کشتی را (........................................... ) 8
قانونمند کردهاند .در کشتی ( ........................................... )9متنوعی وجود دارد که در کشورهای مختلف با توجه به
قدمتآنها ،متفاوتند .در حال حاضر کشورهای روسیه ،امریکا و ایران از قدرتهای برتر این رشته به شمار میروند.
 .7الف .غریزی و طبیعی

ب .زورآزمایی

ج .پیروزی نمادین

د .جنگ ونزاع

 .8الف .مصریان و آشوریان

ب .بینالنهرین و مصر

ج .رومیان و یونانیان

د .آسیاییها

 .9الف .حرکات

ب .کشتیگیرهای

ج .فنون

د .سبکهای

پ .پرسشهای کوتهپاسخ
در این پرسش ها ،جمالتی به آزمودنی داده میشود که یک یا چند واژه از آن حذف شدهاست .آزمودنی باید از داخل متن
آن واژه/واژهها را پیدا کندئ و در پاسخ نامه بنویسد .توجه به حالت صرفی (جمع/مفردبودن) ،راهبرد حدس معنای جمله،
تندخوانی و سطحیخوانی راهبردهایی هستند که به پاسخ دادن این پرسشها کمک میکند.
نمونۀ پ:
 .10شواهد بسیاری وجود دارد که اثبات کند کشتی در بسیاری از  ...........................................بودهاست.
 . 11در برخی کشورها ،برای تعلیم کشتی ........................................... ،فنون کشتی بر روی کاغذ نقاشی میشد.
 . 12در کشتی آزاد گرفتن پایین کمر و استفاده از پا  ...........................................است.

ت .پرسشهای انتخاب عنوان پاراگراف
در این نوع پرسشها ،برای یک پاراگراف چهار عنوان یا بیشتر پیشنهاد میشود که آزمودنی باید بهترین آنها را انتخاب
کند .توجه داشته باشید که عنوانی باید انتخاب شود که کل مطالب آن پاراگراف را پوشش دهد و نه اینکه فقط بخشی از
آن را برجسته کند .استفاده از راهبرد کلیخوانی میتواند کمک شایانی به پاسخدهی به این پرسشها کند.
نمونۀ ت:
 .13بهترین عنوان برای پاراگراف دوم کدام است؟
الف.تعلیم کشتی

ب .رواج کشتی

ج .تاریخ کشتی

د .فنون کشتی

ث .پرسشهای مرجع ضمیر
این پرسشها که معموالً به صورت چهارگزینهای مطرح میشوند ،از آزمودنی میخواهند که مرجع ضمیری (یا هر چیزی
که مرتبط با مرجع باشد) ،که در متن مشخص شده است را پیدا و انتخاب کنند .برای پاسخ به این پرسشها نیازمند
درک باالی نحو زبان فارسی هستید .بهتر است از جزئیخوانی برای پاسخ به این پرسشها استفاده کنید.
نمونۀ ث:
 .14ضمیر آن در خط دوم به کدام گزینه اشاره دارد؟
ب .ورزش

الف .کشتی

د .گیتی

ج .شهر

ج .پرسشهای واژههای هممعنی
این پرسشها نیز به صورت چهارگزینهای مطرح میشوند و از آزمودنی دربارۀ معنی واژهای که در متن برجسته شدهاست
(با توجه به متن) سؤال میپرسد .برای پاسخ به این نوع پرسش ها بهتر است هم دایرۀ واژگانی خود را افزایش دهید و هم
از راهبرد حدس معنی واژه از متن استفاده کنید تا راحتتر به پاسخ درست برسید.

نمونه ج:
 .15در خط پنجم پاراگراف دوم ،کدام یک از گزینههای زیر میتواند به جای واژۀ «پهناور» قرار بگیرد؟
الف .گسترده

ب .عظیم

ج .بزرگ

د .حجیم

