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 نمره( 2در هر گروه کلمه ناهماهنگ را بیابید.) -1

a-tea              b- food           c-cake             d-run 

a-night           b-morning     c-relax            d-midnight 

a-Asia             b-China          c-African        d-Iran 

a-swim           b-run              c-draw            d-play football 

   نمره ( 2انگلیسی برگردانید.)کلمات زیر را به  -2

 

 ساختمان-2شطرنج بازی کردن                                      -1

 تابستان-4دماسنج                                                       -3

 نمره ( 2در هر سوال گزینه صحیح را انتخاب کنید.)-3

 1.A;Hi,whats the matter? 

B:……………………… 

a.thank you             b. I have a mumps              c.I play sports 

 

2.A; where ia sarah from? 

 

B: she is………….. 

 

a.south American   b.Brazil                                    c.chinese 

 

3.A;what days do you go to the gym? 

 

B:………….  

 

a.on Sundays          b.At 12:00 pm                         c.in the morning 

 

4.A; whats Tehran like? 

 

B:its ……………… 

 

a.in the north         b.a claen city                           c.near a city 

 نمره ( 2به سواالت زیر در مورد خودتان پاسخ دهید .)-4

1.what is Quchan like? 

2.what do you do on the weekend? 

 

 شتمپایه : ه به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام خانوادگی:

 زبان انگلیسیآزمون درس  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان قوچان  11/03/1401 تاریخ :

 دقیقه 35زمان : دوره اول متوسطه راهیان نور طراح: محسنی توفیقی

همیار
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 نمره(2با کلمات داده شده جمالت را کامل کنید.)-5

 

( great –originally-take-worry) 

 

1.Dont………,I will talk to your teacher. 

2.I can …….…. good photos. 

3. That sounds ………! When can you start? 

4.yes,I am ……………… Iranian,but I live in France. 

 نمره(1کلمات بهم ریخته زیر را مرتب کنید و جمالت درست بسازید.)-6

 

1.( center – Iran – in – Its -the – of .) 

 

2.( you – any – have – do – hobbies - ?) 

 نمره( 1هر کلمه را به فعل مناسب آن متصل کنید.) -7

 

1.tell                                                                           a. a picture 

2.draw                                                                        b.bicycle 

3.working                                                                   c.a story 

4.ride                                                                          d.in the garden 

 

 

 

Good luck 

همیار
https://hamyar.in/
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1.run 

Relax 

African 

Draw 

2. 

Play chess 

Building 

Thermometer 

Summer 

3. 

1.b 

2.c 

3.a 

4.b 

4. 

1.it is a clean city 

2. I go to the gym 

5. 

1. worry 

2. take 

3.graet 

4.originally 

6. 

1.Its in the center of Iran. 

2.do you have any hobbies? 

7. 

1.tell a story      2.draw a picture       3. Working in the garden      4. Ride a bicycle    

 شتمپایه : ه به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام خانوادگی:

 پاسخنامه زبان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان قوچان تاریخ :

 دقیقه 35زمان : دوره اول متوسطه راهیان نور طراح: محسنی توفیقی

همیار
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