آشنایی با آزمون صحبت کردن آمفا
قسمت اول :پرسیدن مشخصات فردی

زمان 1 :دقیقه

در این قسمت ،آزمونگر از شما دربارۀ مشخصات فردی سؤال میکند.
قسمت دوم :پرسیدن موضوعات آشنا و ساده

زمان 4 :دقیقه

در این قسمت ،آزمونگر دربارۀ یک موضوع آشنا و ساده مانند نمونۀ زیر از شما سؤال میکند.
ورزشها و بازیها


چه ورزشها و بازیهایی در کشور شما پرطرفدار هستند؟ چرا؟



بازی یا ورزش موردعالقۀ شما چیست؟ چرا به آن عالقه دارید؟



آیا بازی یا ورزشی مخصوص کشور شما وجود دارد؟ توضیح دهید.



به نظر شما بازی کردن برای افراد مهم است؟ چرا؟

قسمت سوم :پرسیدن دربارۀ تجربهها و عالئق

زمان 5 :دقیقه

در این قسمت ،شما از میان چند کارت که هر کدام موضوعی عمومی دارند ،یکی را انتخاب میکنید 1 .دقیقه فرصت دارید به سؤاالت
روی کارت فکر کنید .سپس باید به مدت  2دقیقه به آن سؤاالت پاسخ شفاهی بدهید .در ادامه و به مدت  2دقیقه ،آزمونگر تعدادی
پرسش دیگر دربارۀ همان موضوع ،اما در ابعادی کلیتر ،از شما میپرسد.

 .1یکی از بازیهای کامپیوتری موردعالقۀ خود را توصیف کنید.
باید بگویید:
 چگونه با این بازی آشنا شدید، چه مدت این بازی را انجام میدادید/میدهید، برای برنده شدن در این بازی باید چه کار میکردید/بکنید، -چرا این بازی موردعالقۀ شما بود/است.

پرسشهای کلی
بازیهای کامپیوتری
 بعضی از دانشمندان معتقدند بازیهای کامپیوتری نقش بسیار مهمی در افزایش هوش کودکان دارند .تا چه حد با این نظر موافقید؟ -به نظر شما بازیهای کامپیوتری میتوانند تصور افراد را نسبت به بعضی از مسائل دنیای اطراف تغییر دهند؟ چگونه؟

قوانین آزمون
 .1صدای شما ضبط میشود.
 .2نباید همراه خود هیچ وسیلۀ تکنولوژیکی داشته باشید.
 .3باید به تمام پرسش ها پاسخ دهید.
 .4آزمونگر هیچ توضیحی برای شما نمیدهد.
 .5نباید از آزمونگر سوالی بپرسید.
 .6بخش اول نباید بیشتر از  1دقیقه طول بکشد.
 .7بخش دوم نباید بیشتر از  4دقیقه طول بکشد.
 .8بخش توضیح دربارۀ کارت نباید بیشتر از  2دقیقه طول بکشد.
 .9بخش پرسش های کلی نباید بیشتر از  3دقیقه طول بکشد.
 .10نباید با آزمونگر وارد گفتگوی صمیمی شوید.
 .11نباید از آزمونگر پرسشی دربارۀ نحوۀ پرسشگری یا پاسخ دادن بپرسید.
 .12نباید از مسائل زیر صحبت کنید.
مسائل جنسی
مسائل قومی و نژادی
تبعیض جنسیتی
توهین به مذاهب
 .13نباید از آزمونگر نمرۀ آزمون خود را بپرسید.

