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 39دیماهتاریخ :

 A . E  نام دبیر:

 دقیقه07مدت امتحان :

1 Reading and writing 
 سواالت زیر در مورد خودتان جواب دهید. هب انگلیسی شرکت کرده ایدشما در یک مصاحبه 

1.Where are you from? …………………………………………… 

2.How old are you ? …………………………………….……………. 

3.What do you do on Friday evenings? …………………………………………… 

4.Can you work with the computer ? …………………………………………………. 
 

 نمره

 

2 

ه است عبارت های زیر  را به تیکی از دوستان شما در انجام تکالیف خود به کمک شما نیاز دارد و از شما خواس 2

 انگلیسی برگردانید.

English Persian 

 به خرید رفتن 

 دوچرخه راندن 

 آشپزی کردن 

 شنبه صبحیک 
 

2 

می  برای پزشک اوشرح حال بیماریش راکند مراجعه میوبه پزشک ه درایران مریض شدیک توریست خارجی  3

 بنویسیدتا آن رابه پزشک نشان دهدمی خواهدمعادل فارسی کلماتی که زیرآنهاراخط کشیده است را  نویسدوازشما

Now I have a   . (2)sore throatand a  (1)headacheThis morning, I had a          

,too. (4)acheear.I have an  (3)nose running 

Is it a flu or a cold? 

1: …………………       2: ………………….      3: ……………………       4: …………..……… 

2 

 با توجه به مصاحبه علی به سواالت زیر درباره توانایی ها و برنامه مبین جواب دهید. 4

Hi . My name is Mobin . I’m thirteen years old. I’m from Iran. I go to English 

class on Sundays and Wednesdays. I go swimming on Fridays . I play football 

on Thursdays. I can ride a bicycle and I can tack photos. I am good at 

drawing,  too. I can’t ride a horse. I search the web at night. 

1.How old is Mobin ?............................ 

2.Where is Mobin from ? ……………………………. 

3.Can he ride a horse ? ……………………………… 

4.Is Mobin good at drawing ? ………………………………. 
 

2 



 شکل درست کلمه ی هرتصویررابنویسید . 5

                                                                  
yamdno ……............... ccbaeahk……….......... zpzlue……………...  rtdcoo……………  

2 

 

6 

 

 

Listening and writing 

 ومواردخواسته شده رابنویسید.به مکالمه گوش دهید
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 دهیدومواردخواسته شده رابنویسید.به مکالمه گوش  0

Time               Weekday        Name                 

  Julia                  

  Kate 

 

2 

 این سوال چندمرحله داردبه سواالت به دقت پاسخ دهید 8

:A.به فایل صوتی گوش کنیدوابتداکارت زیرراپرکنید 

 

:B.بعدازگوش دادن به فایل،دورجواب درست راخط بکشید  

1.Can she work with a computer ?     A:Yes             B: No 

3.Can she play Piano?                        A: Yes             B: No 

4.Is she good at playing football?       A: Yes            B: No 

5.Is she good at speaking English?     A: Yes            B: No 

:C.بعدازگوش دادن به فایل صوتی به سواالت پاسخ بدهید 

6.Is she good at swimming?    …………………… 

  7.Can she drive a car?    ………………. 
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First name: …………..… 

 

Last name: …………….. 

 

Age: ………… 

 

country: …………………… 

 

A.Ebrahimpanah 

Name: ……………… 

 

Age: ………………… 

Good luck 


