نمونه آزمون شنیدن آمفا

آزمون شنیدن سه بخش دارد :بخش اول ،شامل ده پرسش چهارگزینه ای از گفتگوهای کوتاه است ،بخش دوم ،چند پرسش
کوته پاسخ و چهارگزینهای از یک گفتگوی دو نفره دارد و بخش سوم ،شامل چند پرسش کوته پاسخ و چهار گزینهای از یک
سخنرانی تکنفره است .در اینجا با نمونههایی از این پرسشها در هر بخش آشنا میشوید.
قسمت اول
پرسشهای  1تا 2

گزینة درست را از میان گزینههای الف تا د انتخاب کنید.
پاسخهای خود را در خانههای  1تا  2پاسخنامه بنویسید.
1

منظور آقا چیست؟
الف) الهه در را باز کرد.
ب) کسی در خانه نبود.
ج) خانه زنگ نداشت.
د) دیگری در خانه بود.

2

در این گفتگو ،معنی عبارت «مرخصی استعالجی» چیست؟
الف) برای استراحت در خانه مانده است.
ب) برای تفریح به سفر رفتهاست.
ج) برای درمان به مطب دکتر رفتهاست.
د) مریض شده و دیگر کار نمیکند.
قسمت دوم

جدول زیر را کامل کنید.
در هر جای خالی ،حداکثر سه واژه بنویسید.
پاسخهای خود را در خانههای  3و  4پاسخنامه بنویسید.

آژانس هواپیمایی ماهان
مثال :تاریخ تور بعدی

 18مرداد

زمانهای معمول برگزاری تور

(.......................................... )3

زمان مناسب برای مسافرت

(.......................................... )4

قسمت سوم

متن خالصة زیر را کامل کنید.
در هر جای خالی ،حداکثر سه واژه بنویسید.
پاسخهای خود را در خانههای  5تا  7پاسخنامه بنویسید.
تختهای کودکانه
تختهایی که در برنامة رادیویی معرفی شدند ،ویژگیهای مثبت و منفی زیادی دارند .با توجه به
این ویژگیها« ،تخت رویایی» گرانقیمتترین تخت موجود در بازار است .اگر بخواهیم اختالف
قیمت آنها را بررسی کنیم باید بگوییم« :تخت رویایی» ( ........................ )5تومان از «تخت آرام»
گرانقیمتتر ،و «تخت آرام»  2میلیون از «تخت صندلی شو» قیمتیتر است« .تخت صندلی
شو» نیز بهدلیل ایجاد خطر برای افتادن فرزند با ارزش ( ........................ )6تومان از «تخت آرام» و
«تخت رویایی» ارزانتر است.

7

چرا استفاده از تخت صندلیشو برای نوزادان زیر  5ماه توصیه نمیشود؟
الف) استحکام زیادی ندارد.
ب) قابلیت گهواره شدن ندارد.
ج) به صندلی تبدیل میشود.
د) حفاظ مناسبی ندارد.

