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A

با توجه به تصاویر جمله ی درست را با

B

مکالمه زیر بین عسل و شیواازطریق تلفن انجام شده .آن را بخوانید و با کلمات داده شده آن را کامل کنید  (.یک کلمه اضافی
است )

و جمله نادرست را با × مشخص کنید
1.He is a polite boy.

2.They are travelling by train.

3.She cut her finger.

4.I always take care of my father.

) (attend – send – connect – texted – doing
? Asal : Hi, Shiva . What are you …………………………..……….
Shiva : Hi .I’m downloading some tests from the Internet.We have an English test .
? Asal: When did you ……………………….…….…… to the Internet
Shiva :About ten minutes ago .
? Asal : Could you please…………………………..….me the website address
Shiva : Whynot? Just a moment .I just ………………………………… it .
Asal : Thanks .
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 -1مصحح اول
نمره با عدد

با حروف

 -3تجدید نظر پس از اعتراض
نمره با عدد با حروف
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Reading and writing test

نمره

1.5

ردیف

.بهترین پاسخ را از بین پاسخ های داده شده انتخاب کنید
1.What’s their friend like ? B:………………………………..
a)She is the tall girl

b)She is very patient.

c)She likes pizza.
2.A :

……………………

a) Who
3.A:

d)She is filling out a form.

is speaking Spanish now ? B:My teacher .
b) How

…………………….…….his

a) Do

c) What

d)Where

father eat nuts ? B: No,he eats a cake .

b)Is

c)Are

d) Does

4. A: Why ……………………………you absent yesterday ? B: Because I twisted my ankle.
a)did

b)are

c) were

d) was

5.Kind children are always ………………………………..with their parents .
a) cruel

b)selfish

c)angry

d)friendly

6.A: Why did they have an accident ? B: Because they

…………………………...

a) drove

d)drives

b) are driving

c) drive

fast .
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Reading and writing test

نمره

ردیف

)  ( یک جمله اضافی است. با استفاده از جمالت داده شده مکالمه زیر را کامل کنید

D

a)I took a taxi
b)I take out money

1

c)I'm going to the bank

Erfan :Are you going to the post office ?

d)What did you buy

Ehsan :No,…………………1………………………………………..……..

e)When did you go to the

Erfan :……………………………2………………………………………….……?

post office

Ehsan : I went there last Saturday .
Erfan :……………………………………3……………………………………...?
Ehsan :I bought some envelopes.
Erfan : How did you go there?
Ehsan :

1

……………………………4……………………………………………..

آنها را فقط پیدا کنید و زیرشان.  اما در آن چهاراشتباه گرامری وجود دارد. جواد این متن را درباره ی مسافرت نوشته است
.خط بکشید

E

My name is Javad .I am from Hamedan .Today is a very good day for me because we are
getting ready for a trip .We are pack for our trip now.We want to go to Mashhad.
Last week my father book a hotel online.He bought tickets ,too.
We go always there by train .But last year we go there by bus.It was cheap but not very
fast.

2

. با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
1.How does he go to school everyday ?

2.Are the soldiers cruel ?

3.What did your brother do last week ?

»»
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Reading and writing test

نمره

ردیف

4.Who helped lost children ?

1.5

. با توجه به تصاویر جمالت بهم ریخته زیر را مرتب کنید و جمله صحیح بنویسید

G

1.–is – off - plane –taking –the -.

2 .a plaster-please-on-put-wound-the - .

3. of – the wheels – car –small-my father’s – are -.

با دقت آن رابخوانید سپس به موارد خواسته شده پاسخ. متن زیر درباره ی خاطره ی علیرضا از اردوی مدرسه شان است
. دهید
Hi,I’m Alireza .Last summer my friend and I went on a school trip .We went there by bus .It
was great and we enjoyed it .We swam in the river and played football.
But one of my friends ,Jamshid ,fell down and broke his leg .We called the emergency and
they took him to the hospital .He stayed in the hospital for two days . He had his leg in a
cast for three weeks .We visited him at home . Now he is OK

1.5

1.5

.  مشخص کنیدF  و جمله نادرست را باT الف) با توجه به متن باال جمله درست را با

1.Alireza broke his leg .______
2.Jamshid stayed in the hospital for two weeks.______
3.They didn’t swim in the lake.______
. ب)با توجه به متن باال به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
1.When did they go on a school trip ?
2. How did they go there ?
3.Did they call the police?

Wish you the best of luck
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