
                                                        باسمه تعالی :                                                                                             نام ونام خانوادگی

                                                     پرورش و آموزش وزارت                                                                                               :نام کالس

  تاریخ امتحان : ..../..../....                                     زرندیه شهرستان  وپرورش  آموزش اداره                                          نام درس: 

    : ...... ساعت شروع                                        ادیب اول دوره  غیردولتی دخترانه   دبیرستان                                                             : تعداد سوال

 وقت   : .......  دقیقه                                                              آزمون نوبت اول  سال تحصیلی             تعداد صفحه:                                                         

 

   

 

 

 

 ( 5/2)بنویسید.  چین نقطه محل در و کرده انتخاب  را درست  گزینه .١

)Iranian -France  -(French . I'm from …………………. .              1 

2. A: ……………………. do you play sports?        ( When/ / Where/what)    

 

B: On Fridays and Mondays.          

(Spain/ Spanish/ Brazil)3. Is she …………………... ?             

)job/ day/ matter(           ?what's the ......................A: . 4 

B: I have a headache, 

)(the bicycle/ tennis/ the webI can search ……………………….. .             . 5 

 ( 2). با توجه به تصویر به سواالت زیر پاسخ دهید.2

1. What do you do every evening? 

. I …………. ……….. every evening. 

 

2. What do you do on Saturday afternoons? 

I ……………................... on Saturday afternoons. 

 

 ( 2 ).بنویسید  شده مشخص  جاهاي در ترتیب  به را هفته روزهاي. 3

Thursday-  Tuesday -Saturday  -  Monday 

Friday 

 
 Wednesday   Sunday  

همیار



 

 ( 5/1).بنویسید  چین نقطه محل در و کنید  انتخاب  را درست فعل شما است،  آمده پارانتز داخل در فعل دو جمله هر براي .4

do) -(takeHe can't …………….. puzzles. 1.  

making) -. (playingtennis.   2. He is good at ………………..  

)ride -(drive. bicycle. they can …………… a 3 

 

 ( 2). با توجه به تصاویر جاهای خالی را کامل کنید. 5

1.A: Are you good at taking photos? 

 B: Yes, ………………………….. .            a. you can             b. you are              c. I am  

 

2.A: What’s wrong with you? 

 I have a……………………                        a. earache             b. backache            c. running nose                  

           

3.A:Can you draw well?  

B: ………………… .                               a. Yes, I am            b. No, I’m not         c. No, I can’t  

 

4.A: What days do you go shopping?  

B. ………………………                   a. in the afternoon      b. On Mondays      c. In the morning  

 

      

 

 

 ( 4). کلمات مربوط به هر تصویر را در زیز آن بنویسید . 6

act in  -cook food  -sore throat -speak English  -Tell a story 

work with a computer-movies  

 

همیار
https://hamyar.in/



 نمره(   2 زیر کلمه ناهماهنگ هر گروه خط بکشید  . 7 

 

. German  - England   China - France 

draw - running nose - sore throat  backache - 

 Brazilian - Spanish - German - Iran -  

- midnight – Sunday -midday  sunset 

 

 

 نمره   2  .در مکالمه زیر، چهار غلط امالیی وجود دارد. آن ها را پیدا کرده و شکل صحیح آن ها را بنویسید . 8

 

 

Teacher: Are you OK? 

 Student: No, I’m not. I have a headeche. 

 Teacher: Oh, you have soure eyes, too. You showld go home and rect. 

 

 

                             نمزه1.پاسخ کوتاه بدهید  No و یک بار با yes به سوال زیر، یک بار با

Can you work with a computer? 

 نمره 1.بدهید   کامل پاسخ بلند  No و یک بار با yes بار باسوال زیر، یک  به 

Can you drive a car? 

همیار



                                                        باسمه تعالی :                                                                                             نام ونام خانوادگی

                                                     پرورش و آموزش وزارت                                                                                               :نام کالس

  تاریخ امتحان : ..../..../....                                     زرندیه شهرستان  وپرورش  آموزش اداره                                          نام درس: 

    : ...... ساعت شروع                                        ادیب اول دوره  غیردولتی دخترانه   دبیرستان                                                             : تعداد سوال

 وقت   : .......  دقیقه                                                              آزمون نوبت اول  سال تحصیلی             تعداد صفحه:                                                         

 

   

 

 

 

 ( 5/2)بنویسید.  چین نقطه محل در و کرده انتخاب  را درست  گزینه .١

)Iranian -France  -(French .               France. I'm from 1 

2. A: …when do you play sports?        ( When/ / Where/what)    

 

B: On Fridays and Mondays.          

(Spain/ Spanish/ Brazil)?            spanish 3. Is she 

)job/ day/ matter(           ?.matterwhat's the .A: . 4 

B: I have a headache, 

)(the bicycle/ tennis/ the web.              the webI can search . 5 

 ( 2). با توجه به تصویر به سواالت زیر پاسخ دهید.2

1. What do you do every evening? 

. I whatch tv every evening. 

 

2. What do you do on Saturday afternoons? 

I study my lessons on Saturday afternoons. 

 

 ( 2 ).بنویسید  شده مشخص  جاهاي در ترتیب  به را هفته روزهاي. 3

Thursday-  Tuesday -Saturday  -  Monday 

Friday 

 
Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday 
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 ( 5/1).بنویسید  چین نقطه محل در و کنید  انتخاب  را درست فعل شما است،  آمده پارانتز داخل در فعل دو جمله هر براي .4

do) -(take.. puzzles. doHe can't …1.  

making) -. (playingtennis.   …….. layingp2. He is good at …… 

)ride -(drive. bicyclea  ride. they can 3 

 

 ( 2). با توجه به تصاویر جاهای خالی را کامل کنید. 5

1.A: Are you good at taking photos? 

 B: Yes, ……I am……………….. .            a. you can             b. you are              c. I am  

 

2.A: What’s wrong with you? 

 I have a……backach…………                        a. earache             b. backache            c. running nose                  

           

3.A:Can you draw well?  

B: No I cant .                               a. Yes, I am            b. No, I’m not         c. No, I can’t  

 

4.A: What days do you go shopping?  

B. ……on Mondays………                   a. in the afternoon      b. On Mondays      c. In the morning  

 

      

 

 

 ( 4). کلمات مربوط به هر تصویر را در زیز آن بنویسید . 6

act in  -cook food  -sore throat -speak English  -Tell a story 

work with a computer-movies  

 

 

Work with a computer    cook food                  tell a story                          sore throat 

 

 

همیار



 نمره(   2 زیر کلمه ناهماهنگ هر گروه خط بکشید  . 7 

 

. German  - England   China - France 

draw - running nose - sore throat  backache - 

 Brazilian - Spanish - German - Iran -  

- midnight – Sunday -midday  sunset 

 

 

 نمره   2  .در مکالمه زیر، چهار غلط امالیی وجود دارد. آن ها را پیدا کرده و شکل صحیح آن ها را بنویسید . 8

 

 

Teacher: Are you OK? 

 Student: No, I’m not. I have a headache. 

 Teacher: Oh, you have sore eyes, too. You Should go home and rest. 

 

 

                             نمزه1.پاسخ کوتاه بدهید  No و یک بار با yes به سوال زیر، یک بار با

Can you work with a computer? Yes I can 

 نمره 1.بدهید   کامل پاسخ بلند  No و یک بار با yes بار باسوال زیر، یک  به 

Can you drive a car?  

No I cant drive a car. 

Yes I can drive a car. 

همیار
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