<به نام خدا>
ات
سواالت امتحاان رس ببااا انیسی ا هاهاه
نام :
ربیرستاا روسه اول امام ح ین (ع)سبزواس
ساعت شروع  8صبح
نوبت اول ری ماه 39
نام خانوارگ :
مدت امتحاا  93 :رقیقه
کال :
سرهف
 21 + 8نمره کتب
کالس
سواالت
ت است او حروف بازس انیسی ا سا هاار
سضا رانش آموب کال
گرفته است  .اب آنجائیکه اب وی خواسته شده تاا فرما سا باا
حروف کوچک تکمیل کند شما به او کماک کنیاد تاا بتواناد ناام
روستانش سا با حروف کوچک واسر کند .
2
2. MOBIN

نمره

2

1. NADER

صحبت م کنند ول آا ا بعضا
انیسی
نیین و نیاس با
لغات سا فراموش کرره اند با است اره اب کسمات راره شاده
آنها کمک کنید تا مکالمه شاا سا کامل کنند .

اب
به

Library card – can – I'm – name
? Negin : ……………………….. I help you

1

? ……………………… Negar : Yes , can I have my

1

? Negin : Sure , what's your …………………..
Negar : …………………. Negar .
خان احمدی م خوا د رسخواست گذسنامه کند لذا او باهاد فارم
نم راناد او
بنوه ید ول انیسی
مشخصات خور سا به انیسی
تکمیل کنید .
اب شما خواسته است که فرم سا براهش به انیسی
نام  :ب را
نام خانوارگ  :احمدی
نام هدس  :مح ن
9

……………………… First name
Last name ……………………….
Father's name …………………...

سن 93 :
شغل  :هرستاس
ماه تولد  :بهمن
شماسه تس ن 77874889 :

9/ 3

……………………………… Age
……………………………… Job
Month of birth …………………..
Phone number …………………..

7

فر ار م

خوا د کسمات سا بهر تصاوهر بیذاسر به او کمک کن ید

.
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9

Sit down – doctor – mechanic – thirteen – back pack – chair

………………

……………..

………………..

جا ای خال

……………

……………

………………..

سا با کسمات راره شده هر کنید  ( .هک کسمه اضاف

است) .

()sister – ten – Tir - chalk
3

2. Her ………………….. is a teacher

2 /3

2. How old is that boy ? He is ………………….
9. My sister's birth day is in ………………….
کسمات بهر سا رس جدول و جا ای خال

بیذاسهد تاا ببقاه بنادی

شوند .

8

Parisa

Mrs Bahrami

Mr karimi

Erfan

man

woman

girl

boy

موفق باشید .

2

سالم

ج

به نام خدا
هاهه شات ربیرساتاا
سواالت امتحان رس بباا انیسی
نام :
روسه اول امام ح ین (ع)سبزواس
ساعت شروع  8صبح
نوبت اول ری ماه 39
نام خانوارگ :
مدت امتحاا  33 :رقیقه
کال :
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سرهف
معس

 21 + 8نمره کتب
کالس
تهیه کرره و اب شما خواسته است جادول سا

سواالت
بباا شما تکسی

نمره

با هک نام کشوس و مسیت مناسب کامل کنید .
Brazil
2

France

Turkish

Country
Nationality

spanish

با توجه به تصوهر بهر رس صوست صحیح باورا  Tو غسا

2

باورا  Fسا

راخل مربع بیذاسهد .
1

3/13 1. Deng speaks English 

جمسه

ائ

مربوط

که به

تند  ،به هکدهیر وصل کن  .رقت کان

رس ق مت  Bهک جمسه اضافه است .
A

B
Oh , sure

? 1. How do like it in Iran

Ali can , but not well .

? 2. What's wrong

I love it .

? 3. Can you help Mina with her lessons

I have a fever .

? 4. Who can work with a computer

9

معس

انیسی

شما با اسائه کسمات بهر اب شما خواساته آنهاا سا

رس جدول بهر ببقه بندی کنید .
7

2

2 /3

Horseriding – chess – going to English class – measles – chichen soup – Sunday
sports

Activity

Health problem

Healthy food

فرض کنید رس قالب هک فعالیت گرو

Weekday

Ability

رو نوع فسش کااست تصاوهری و

نوشتاسی تهیه کرره اهد .
هک
3

اب روستاا شما م

خوا د نوشته

ا سا به ت صاوهر وصال کناد
2

شما به او کمک کنید .
1. recite the Holy Quran
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2. doing a puzzle
3. playing football
4. hospital
کناد شاما ناام آا سا

بباا چند بیمااسی سا توصایف ما

کالس
. بیوهید

3/43 2. It is a pain in the stomach ………………………………

8

2. This is a problem with the eye when you have a headache or cold ………………
9. when you have a cold . There is usually a problem with the nose …………………
باا رس قالب هک فعالیت اب شما خواسته شده با توجاه باه
مناسب کامل کنید

رس کال

تصوهر جمسه مربوط به آا سا با کسمه ها عباست
.

1. He is good at …………………………
1. They go ………………………………
2

4
3. She has a ………………………. throat
7. I ……………………… my books

. ر هک وصل کن
3/ 3

بیماسی

ای بهر سا به عالئ

Health problem

Advice

1. I have a toothache

خوا اد رس ماوسر بیماسههاای بهار

3/43

8

See a doctotr



2. I have an earache , cough , sneeze
 و مضرات آا سا عالمات

هیشنهارات و توصیه

Go to a dentist
بهداشت مدسسه اب شما م

 تند عالمت

سا که مناسب

. )ر سوال باهد عالمتیذاسی شور

ر سه مربع رس

اه

مرب
توصیه

( بیذاسهد

Headache
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3

3/43 1.  Drinking cold water

 Running

 Resting

The flu
2.  Eating chicken soup
تند آنها سا

 getting vitamin C

ای اشخاص مختسف

Eating Hamburger

ای بهر بیانیر توانمندی

عباست

. ببقه بندی کنید و رس جدول بنوه ید
2

Sportsman

…………………..

Cooking food

Housewife

…………………..

Swimming

Mechanic

…………………..

Fixing a car

Journalist

…………………..

Write for a newspaper

23

. با رقت به تصاوهر بهر نیاه کنید و هاسخ کوتاه بد ید
1. Can he ride a bicycle ?
2

22
2. Is she good at making a paper airplane ?
کادام کسماه باا

3/13

با توجه به حروف مشخص شده رس کسمات بهر تس ا
. کسمات رهیر مت اوت است

a) headache

b)  health

c)  speak

21

:  بیذاسهد بهترهن گزهنه سا انتخاب کنید و راخل مربع
1. A : I have a stomachache .
B : Let's …………………. Your parents first .
a)  call

b) come

c)  help

d)  stay
29

2/13
2. Where are you from ?
B : ……………………………….
a)  No , I'm not

b)  I'm from Iran

c)  I live in Italy

d)  Nice to meet you
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3. You should …………………….. these medicines .
a)  eat

b)  drink

c)  take

d)  get

7. A : ………………………………………. ?
B : No , I'm British .
a) Who are you

b) Where are you from

c) Where do you live

d) Are you Italian

3. A : ……………………………………….. ?
B : I go to the gym on Sundays and Tuesdays .
a) When can you start

b) What days do you come

c) How about Friday mornings

d) What do you do on weekdays

سالم
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. موفق باشید
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