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part Questions score 

تصاویر مناسبی انتخاب کند به او کمک کنید که تصاویر مناسب را برای مرجان می خواهد برای روزنامه دیواری مدرسه  1
 عبارات پیدا کنید.

 

   
  

 

B: an upset person. ……... A: a brave soldier. ….. . 

D: weigh the baggage. …….. C: fill out a form. …… . 

F: watch military parade. ……. E: sing the national anthem. ….. 

 

1.5 

. شما نیز به او کمک کنید و جمالت  عالقه اش را با نوشتن جمالتی در دفتر خاطراتش ثبت می نمایدمورد مریم تصاویر  2

 ناقص او را با کلمات مناسب کامل کنید.

A: We have a ceremony in our school on 22th bahman. 

 It is Islamic revolution ……......... .  

B: I enjoyed watching …………  on shaban 15 th.   

C: We are at the hotel, my father is talking to a ………  . 
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D: My brother is a ………… boy. He doesn’t like to work. 

او در مورد فعالیتهایش در ایران برای مادرش نامه  . علی در ایران دور از خانواده اش که در فرانسه هستند زندگی می کند 3

 می نویسد در نوشتن برخی عبارات او را یاری کنید.

Hi my dear mother, I buy new clothes in Norooz every year.  

I usually ………….  at the turn of the year. 

 I always ………  to know about the suitable time for traveling 

to France. My best friend is 

 Hamid, he’s a/an …………  .  He gives me some money 

whenever I need. 

1.5 

سارا و مینا در کاربرد معنی قسمتهای دستور زبان انگلیسی مشکل دارند به آنها کمک کنید. گزینه ی صحیح را انتخاب  4

 کنند.

Mina: Hi sara, how are you? 

Sara: Hi, fine thanks.   

Mina: what do you do in new year holidays?  

Sara: I (visit – visiting) my relatives? 

Mina: where do you go at first? 

Sara: I always ( go - goes) to (my – I ) grandparent’s houses. 

Mina: that’s nice! Sara when does the door (’s – of) the mellat museum open? 

Sara: At 4:30, I should go, see you later. 

Mina: bye. 
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 شایان که به تازگی به امریکا سفر کرده است، هنگامیکه در حال نوشتن ایمیلی به پدرش بود، شکل برخی افعال را  5

 نمی دانست. در جاهای خالی شکل صحیح افعال را برای او بنویسید.

 

In America, American people ……….. (hold) a ceremony every year. 

I ……………… (Not go out) on Nature day here. There ………… (to be) many 

tourists in museums in America. Now I am ………… (exchange) money to go 

there. 
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 به مهتاب در سوال ساختن و پاسخ دادن جمالت زیر با توجه به تصویر کمک کنید. 6

A: Is she baking a cake?  

No, ……………………………………..  

B: …………………………………………..?  

She takes out money from an ATM . 

1 

مکالمه تلفنی هستند. بخش هایی از مکالمه آنها ناقص است. با استفاده از عبارتهایی که در امید و رضا با یکدیگر در حال  7

 سمت راست هستند مکالمه آنها را کامل کنید؟

  
 

Omid: Do you wear new clothes at the turn of the year? a: am booking a hotel 

Reza: …………………. b:because they’re cheap 

Omid: Where do you buy your clothes? c:hard-working 

Reza: ………………….. d:yes, I do 

Omid: Why do you buy form there? e:I take a bus 

Reza: …………………… f: from Milad shopping center 

Omid: How do you go there?  

Reza: ……………………….  

Omid: Oh, what are you doing now?  

Reza: Excuse me, I …………….. at the moment.  

Omid: you’re really great!  

Reza: thanks, my friends say I’m very …………. .  

 

 

 

 

 
 

1.5 



با مادرش می باشد و برای او توضیح  صحبتمادر فرزانه چند روزی مسافرت رفته است. فرزانه به صورت تلفنی در حال  8

 می دهد که پدر و بردارش در حال انجام چه کارهایی هستند. جاهای خالی مکالمه آنها را کامل کنید؟

 

Mom: Hi Farzaneh, where are you?   

Farzaneh: Hi, I’m in a ……………….. environment. 

Mom: what is your father doing? 

Farzaneh: I think he is making …………..  

Mom: And what about your brother? 

Farzaneh: He is buying a ……….  

He wants to make a …………..  
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 مکالمه بین امین و پارسا را بخوانید و عباراتی که از مکالمه پاک شده را بازنویسی کنید. 9

 

Amin: who is your best friend at school?   

Parsa: Parham. 

Amin: …………………….. like? 

Parsa: He’s clever and neat. 

Amin: ……………………, too? 

Parsa: Yes! And he’s always very helpful.  

Amin: How? 

Parsa: He always helps me ……………………… 

 

 

 

 

1.5 



 در مورد انشای او پاسخ دهید.انشای الهام را در مورد سفرش در تعطیالت نوروز را بخوانید و سپس به سواالت معلم  10

 

My name is Elham. I’m 15 years old. I’m from Mashhad but I live in Zahdan. 

Zahdan is great, the people of Zahdan are very kind and patient. I love them. We 

travel to Mashhad in New Year holidays to go to holy shrine and see our 

relatives. My families celebrate Norooz holidays in Mashhad. They wear new 

clothes and buy many things for Haft Seen table. The young children get some 

gifts from the elders. They are nice days for us. I really like the New year 

holidays. 

 با توجه به انشای الهام مشخص کنید جمالتی که معلم در مورد انشای الهام می گوید درست است یا غلط. -

Teacher: Elham lives in Mashhad.                                   True☐         False☐ 

Teacher: people of Zahdan are selfish.                             True☐         False☐ 

Teacher: Elham’s family wears new clothes for Norooz. True☐         False☐ 

Teacher: They buy many things for Haft Seen table.        True☐         False☐ 

 توجه به انشاء جاهای خالی را پر کنید. با -

Teacher: Elham’s family ………… Norooz. 

Teacher: Elham …………. The New Year holidays. 

Teacher: Elham and her family travel to ………… . 

Teacher: the young children get ………… from the elders. 

 پاسخ دهید.به سواالت معلم در مورد انشای الهام  -

Teacher: What are the personalities of the people of Zahdan? 

You: …………………………………….. . 

Teacher: why do Elham and her family go to Mashhad? 

You: …………………………………….. . 
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