
 

 

 

 (نمره 5.2)  .با کلمات داخل کادر مکالمه زیر را کامل کنید.1

my nice hi your meet 

 

A: ……………… .I'm Amin. What's …………… name? 

B: …………… name is Milad. 

A: …………… to meet you, Amin. 

B: Nice to ……………… you, too. 

 

 ضافها یک کلمه در داخل پرانتز (.و در زیر آن بنویسیددانش آموز عزیز ،کلمه های مربوط به هر شکل را مشخص کنید 2.

 (نمره 3))است

(dictionary- bench-desk- teacher-pen- ruler-map) 

 
  

   
6. 5. 4. 3. 2. 1. 

 

 (نمره 5.2).حروف زیر را به ترتیب بنویسید.3

G,F,E,R,D,C,H,Q,A,i,M,O,P,N,L,S,K,J,T,B 
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                                                                                            دقیقه 08 :وقت آزمون                                                                                 :                                        کالس



 راحرف مربوط به هر پاسخ  پیدا کرده و B را به دقت خوانده و پاسخ هر سوال را از ستون A ت مربوط به ستونالسوا.4

 (نمره 3).بنویسید Aداخل پرانتز در ستون 

1.Ten+Nine?(….)                                                                                           a. My first name is Sara 

2.How are you, today?(….)                                                                          b. R- A – H – M – A – N 

3.What’s your first name?(….)                                                                    c. He’s a doctor. 

4.Who is that man?                                                                          (....)        d. Nineteen 

5.How do you spell your name?                                                           (....)  e. Fine thanks. 

6.What is your father’s job?(….)                                                                   f. He’s my brother. 

 

 (نمره 5.2).دکنی مشخص ( ✘) عالمت با را غلط جمالت و ( ✔ )ت المرا با ع حیت صحالجم ریبا توجه به تصاو .2

1. She is a teacher.  

 
2. It is a ball.  

 
3. It is a bus.  

 
 

 ارتکش پشت هر فل ختهیآنها را باتوجه به حروف بهم ر حیفلش کارت به برادرتان داده، تا نام صح یتعداد یسیمعلم انگل.6

 (نمره 4).به او کمک کن . سدیبنو

 

 

    
(a-f-r-e-r-m) 
1. 

(e-d-t-i-t-n-s) 
2. 

(c-p-c-l-e-s-a-e-n-i) 
3. 

(c- h- o- o- S –l) 
4. 



 (نمره 5) .دیهر جمله انتخاب کن یاز کلمات داخل پرانتزرا برا کيی ریبا توجه به تصاو.7

1.This is my classmate, Behnam.  
(She-He) is my friend, too. 
 

 
2.What is her job? 
She is a(doctor-nurse)  
 

 
 

 (نمره5.)یدرا کامل کن ریز یبا توجه به اطالعات مربوط به خود کادرها.8  

 
 

  
 ( نمره 5.2.)گزینه صحیح را انتخاب کنید.9

1) A: Hello Mr.Kiani   B: …………… 
A. Fine Thanks.      B. Hello,Thanks        C. Hi,Miss Imani        D. Im mani 

 
2) A: Whats your job?               B: ………… 
A. Emploeye        B. Eymploee           C. Employee          D. Emploeey 

 
3) A. How old are you?             B. ……………  
A. Im 24 old        B. 35 years old         C. Im 19 years old       D. He 22 old 

Whats your first name? 

 

 

How old are you? 

 

 

 Whats your last name? 

 

 

 

 Whats your fathers job? 

 

 



 اسخنامهپ

1. A: Hi _ your    B: My    A: Nice    B: Meet  

 

2. 1)map 2)pen 3)teacher 4)desk 5)dictionary 6)ruler 

 

3. A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T 

 

4. 1)D   2)E    3)A    4)F    5)B    6)C 

 

5. 1) ✔    2) ✔   3) ✘ 

 

6. 1)Farmer 2)Dentist  3)Pencilcase  4)School 

 

7. 1)He     2)Nurse 

 

.با توجه به اطالعات دانش اموز تکمیل میشود .8  

 

9. 1)C     2)C    3)C 
 

 


