
برنامه سیزدهمین املپیاد منطقه ای زبان فارسی 
(فدراسیون روسیه و کشورهای مشترک املنافع) 

انستیتو کشورهای آسیا و آفریقا 
هجده بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۰۶ فوریه ۲۰۱۷ 

سالن 128 08:30 - 09:00
دانشجویان محترم در این فاصله زمانی کارت ورود به جلسه را دریافت می کنند .  ثبت نام و توزیع 

کارت آزمون

سالن 128 09:00 - 09:20
خوش آمدگویی آقای والدیمیر ایوانف ،  سخنرانی کوتاه معاون علمی رئیس انستیتو کشورهای آسیا و 

آفریقا ، سخنرانی کوتاه رایزن محترم رایزنی فرهنگی ج ا ایران در مسکو ؛ اعالم برنامه املپیاد
مراسم افتتاحیه 

زمان پاسخ گویی جمع 
امتیاز

تعداد سواالت تشریحی و 
امتیاز هر سوال

تعداد سواالت تستی 
و امتیاز هر سوال

نحوه آزمون 
موضوع آزمون آزمون های کتبی 

صبح

سالن 128
شصت دقیقه 

09:30 - 10:30
25 امتیاز

10 سوال 
 1 امتیاز 
20 دقیقه

20 سوال 
 0,5 امتیاز 
25 دقیقه

کتبی 

آزمون 
 آیین نگارش 

جمع: 10 امتیاز1 جمع: 10 امتیاز

نوشنت انشاء به زبان فارسی 
5 امتیاز  
15 دقیقه

انشاء

اتاق 135
 ده دقیقه

10:30 - 10:40
پذیرایی استراحت کوتاه

سالن 128
چهل دقیقه 

10:45 - 11:25
25 امتیاز

ترجمه منت 
 40 دقیقه

کتبی آزمون  
ترجمه 2

اتاق 135
 ده دقیقه

11:25 - 11:35
پذیرایی استراحت کوتاه

سالن 128
پنجاه دقیقه 

  11:40 - 12:30
25 امتیاز

5 سوال 
 3 امتیاز 
20 دقیقه

10 سوال 
 1 امتیاز 
30 دقیقه

کتبی
آزمون 

3 درک شنیداری

اتاق 135
 ده دقیقه

12:30 - 12:40
پذیرایی استراحت کوتاه

سالن 128
شصت دقیقه 
12:40-13:40

 100
امتیاز

10 سوال 
4 امتیاز 
20 دقیقه

20 سوال 
2 امتیاز 
20 دقیقه کتبی

آزمون ادبی (داوطلبانه)
جمع: 40 امتیاز جمع: 40 امتیاز

20 امتیاز 
20 دقیقه

شفاهی

طبقه 
پایین

پنجاه دقیقه 
13:40 - 14:30

 ناهار در طبقه پایین انستیتو استراحت

6 اتاق

شصت دقیقه 
14:30 – 15:30

25 امتیاز

منت 
تلفط صحیح واژه ها: 5 امتیاز 

معنای واژه: 10 امتیاز 
درک مطلب و پاسخ صحیح به سواالت: 10 امتیاز

شفاهی 
( مرحله اول) 
آزمون  شش گروه

 منت خوانی و 
گفتگو 

 4

آزمون شفاهی 
( دو مرحله)

نود دقیقه 
15:30 - 17:00

بین شش نفر اول هر گروه برای تعیین نفر اول آزمون 
شفاهی

شفاهی 
( مرحله دوم) 

 یک گروه

آزمون کتبی 
150 دقیقه 

آزمون شفاهی 
180 دقیقه

 100
امتیاز   -

چهار مورد 
کتبی و یک 
مورد شفاهی

چهار ماده 
امتحانی

در مجموع

سالن 128 15:45 - 18:00 پذیرایی و پخش فیلم برای شرکت کنندگان املپیاد استراحت

سالن 128 18:00 – 19:00

سـخنرانـی رئـیس انسـتیتو کـشورهـای آسـیا و آفـریـقا ، سـخنرانـی رئـیس اتسـتیتو ، سـخنرانـی سـفیر ج ا ایـران،  
خـوانـدن شـعر تـوسـط بـرنـده آزمـون ادبـی؛ جـمع بـندی و اعـالم نـتایـج تـوسـط پـروفـسور ایـوانـوف ، اعـطای جـوایـز 

به برندگان املپیاد و دانشگاه برتر املپیاد
مراسم اختتامیه


