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در هر برای عبارات شماره گذاری شده کسری در مورد کارهای روزانه خود و اعضای خانواده اش صحبت می کند. در متن زیر، 

 قسمت تصویر مناسب را انتخاب کنید.

Hello. My name is Kasra. I’m 13 years old. I live in Kermanshah. On Saturdays and 

Wednesdays, I go to the gym (1). 

I play tennis on Mondays and study my lessons (2) every afternoon.  I can work 

with the computer (3) and I am good at riding a bicycle ( 4 ) . 
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  ادامه سواالت در صفحه دوم 
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 جمالت زیر را بخوانید و تصاویر را شماره گذاری نمایید. یک جمله اضافه است.
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 آموزان و مسؤل بهداشت را کامل کنید.بین دانش ی با توجه به تصاویر، مکالمه 

1. A: What’s the matter Bardia? 

    B: I have a ……………………………………. (A). 

    A: Can’t you stay at school?  

    B: No, I can’t.  

    A: OK. Go home and …………………………………. (B).   

 

 

2. A: Are you OK Shayan? 

    B: No, I have a …………………………………….. (A) 

    A: Why don’t you …………………………………….. (B)    
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  ادامه سواالت در صفحه سوم 
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1. I have a stomachache. 

2. He goes shopping in the afternoon. 

3. They visit their relatives on Fridays. 

4. I go to school every day. 

5. I have a running nose. 

6. I can recite the Holy Quran. 

7. He is good at swimming. 
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مکالمه ها را بخوانید و جاهای مکالمه های زیر، در مورد  توریست هایی از کشورها  و ملّیت های متفاوت است. 

 کامل کنید.با نام کشور یا ملّیت مناسب خالی را 

 

1.  A: Hi. I’m Mario. What’s your name? 

     B: Hello Mario. My name is Ahmad.  

       Where are you from? 

.. I’m Spanish                            A: I’m from       

 

 

 

2.   A: Hello, Allen. Where are you from?  

 .                            B: I’m French. I ‘m from       

 

 

 

 

3.   A: Where are you from, Hoda?  

 .                            B: I live in Karbala. I ‘m from       

 

 

 

 

4.   A: Hello, Jiao. Where are you from?  

 .                            B: I live in China. I ‘m       
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  چهارمادامه سواالت در صفحه  
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 بخوانید. "روماریو " متن زیر با در مورد 

Hi. My name is Romario. I’m Brazilian. I live in Sao Paulo. I’m 32 years 

old. I’m a football player. I can play football well. I go to the gym on 

weekdays. I climb the mountain on Thursday mornings. On Friday mornings I 

stay home and on Friday afternoons I visit my relatives and we have fun. 

 ر را کامل کنید.اکنون شما می خواهید با روماریو مصاحبه کنید، با توجه به متن باال ، مصاحبه زی

You: Where are you from Romario? 

Romario: I’m from ……………………………….………………. . 

You: Are you good at …………………………….………………..……………? 

Romario: Yes, I am. 

You: What do you do on Friday mornings? 

Romario: I …………………………………………………... .  
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 مورد خودتان کامل کنید.متن زیر را در 

Hello. My name is …………………………………………….. . I live in Kermanshah. 

I ‘m from …………………………… . It’s a beautiful country. I love it. I’m a 

student. I go to school every …………………………….. . I study English at school 

on …………………………… . Let me talk about my abilities: 

I can ………………………………… very well but I can’t ………………………………………….. 
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 Good Luck    /      10                                                 موفق باشید. 

+                Reading and Writing نمره نمره  Listening and Writing                 +  نمره Speaking                  =  

امضاء:                     جمع نمره با حروف:                            جمع نمره با عدد:                نام و نام خانوادگی مصحح:                          

 


