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 آرامش خاطر پاسخ دهيد. ل به خدا و توک    با   ت بخوانيد و ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دق  

 نمره برگه 
 نام و نام خانوادگی مصحح:   با عدد 

 امضا:
نمره تجدید  

 نظر

  با عدد 
 امضا:

  با حروف    با حروف 

 

 نمره سؤال شماره
 .مالت را بخوانید و شماره هر جمله درزیرتصویر مرتبط با آن بنویسیدج 1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1. He is usually angry.  

2. she is going shopping. 

3.Mr. Lashgari is buying a ticket. 

4. he is a cruel boy. 

5. They are watching fireworks. 

6.They are making a voyage. 
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 اهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید. )یک کلمه اضافی است(ج 2

 

 
 

7. He helps me with my lessons. He’s a…………. boy. 

8. They are…...................... the timetable. 

9. Mr. Amini is …....................……. money at that bank. 

10. My sister ….....................…. the haft sin table for Norooz. 
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 را در جاهای مشخص شده بنویسید.اشتباهات شکل درست دارد،  دیگر اشتباه گرامری ر دوزیمتن  3,4

 

This girl is Maria. She's a tourist from Canada. Maria and his father is staying in Tehran for three 

day. They are visit museums, palaces and mosques in Tehran. 

 

11. is _ are              12. ………………………….. 13. ……………………….. 
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 به هم وصل کنید. ( در ستون دوم یک عبارت لضافی است. جواب هر سوال را از ردیف روبروی آن پیدا کنید و

14. What's your mother like?                                           a. he is going to Esfahan. 

15. What are you doing?                                                b. he is cruel. 

16. Where is Ali going? د                                                  c. Yes, they usually color them. 

17. Do young children color the eggs?                              d. she is very kind. 

                                                           e. I am buying a ticket. 

  .کلمات ناهماهنگ را مشخص کنید و دور آن خط بکشید  5

18  .a) cruel           b) brave           c) selfish        d) nervous 

19. a) book           b) watch         c) check in     d) travel 

20  .a) upset          b) talkative        c) lazy          d) generous 
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 شکل صحیح افعال زیر را در داخل پرانتز بنویسید.  6

21. Fatemeh .............. some films of Roshd Festival with her mother each year. (watch) 

 

22. Ali .............. special clothes on festivals. (not wear) 

 

23. Do Jafar and Asghar .............. in the river in the summer? (swim) 
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 مناسب پرکنید.  ( am, is ,are)جاهای خالی را با فعل

24.I am Ahmad Karimi. I  …………14 years old. I go to Shahid Kazemi school.  

25.My school ……….….. beautiful.  

26.There ………..….. 30 students in my class.  

27.My classmates ………..….. clever and friendly. we like our English 
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 اسخ درست را انتخاب کنید. پ 8

28. Mr. Rahmani is a ……………………. teacher. He helps us with our English 

a) brave              b) angry         c) helpful          d) neat 

 

29. A: Who is doing his homework?         B: ……………… is doing his homework. 

a) My brother           b) My sisters               c) My mother      d) That girl 

 

30. A: Is it possible ………………. a hotel online? B: Yes, it is. 

a) to exchange         b) to pack         c) to book               d) fill out 
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31. A: Where is Ali going?       B: He is going to ……………. . 

a) at 6            b) to Kish Airport       c) by plane        d) a receptionist’ 

 
 متن زیر را بخوانید و به سواالت داده شده پاسخ دهید. 9

I'm Neda. I'm from Iran but I'm living in Japan now. I work in a library on weekdays. I'm a 

student at a university in Tokyo. It's the capital city. I have some Japanese friends here. They are 

very kind and polite. We play basketball on weekends  .  

 ( مشخص کنید( F (و چمالت غلط را با Tالف) جمالت درست را با 

 

 32 .She lives in Iran)..………( . 

33. She works at a university).………( . 

 .………(34. She works on weekends 

)……………(35. She is not Japanese. 

 :با توجه به متن پاسخ دهید

36. Where is she working now ?

. .………………………………………………………………………………… 

37. Is she living in Tokyo ?

. ..………………………………………………………………………………………… 

38.  What are her friends like ?  

..………………………………………………………………………………………… 
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Good luck 

 S.S.Moosavi 

 


