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 مورد آن قابل استفاده و کاربرد می باشذ؟ عبارت در دوباتوجه به تصویر کذام 
color the egg –ave an accident h –set the table – call the emergency 

 

                                                          
1. ………………………     2. ……………… 

  الفالف

  

11  

  

   ذ و بنویسیذ.قیذَای زمان مناسة را برای مته انتخاب کنی  َای شة یلذا نوشته است،برای فعالیت پویا متنی
       yesterday- This year- always 

 

 We go to our grandparent’s house on Yalda night. My grandfather reads poems of 

Hafez. (3) ………., my grandmother wants to make the special food for Yalda. My 

mother (4)………… helps her. We have very good time there every year. 

  بب

11  

 با توجه به تصاویر کلمه مناسة را در مته قرار دَیذ و آن را کامل کنیذ.نوشته است.  مورد سفر خود، مته زیررا مینا در

               (6) (5) 

   My family and I take a trip every year. We want to go to Shiraz by (5).............. My 

father is booking a hotel .My mother is buying tickets and (6)……………. for the trip. 

  جج

11  

 یک  عنوان مناسة با توجه به موضوعات درسی در کتاب  برای مته  زیر بنویسیذ.

(7)………………………. 
 

 There is a hospital near our house. Every day, some people come there. There is 

an emergency room in the hospital. Some people call the emergency when they 

have health problem. They also help the people when they need their help.  

 

 

 

 

 

  دد
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55//00  

  .کامل شودکامل شود  به ایمان کمک نمائیذ تا مته اوبه ایمان کمک نمائیذ تا مته او  َای داخل پرانتسَای داخل پرانتسبا نوشته شکل صحیح فعلبا نوشته شکل صحیح فعل
 

     I work in a big hotel. Every day we (8)…………… (Connect) to the Internet. 

Today we have some problems without Internet. We can’t help our guests. Now I 
should check in two tourists and I can’t help them. I think they are so angry. They 
are (9)…………….. (Walk) now. 

ََ  

22  

 پاسخ دَیذ. عبارت کوتاهیا  یک کلمهبه سواات زیر در مورد خودتان در 

10- What is your favorite festival and ceremony? …………… 
 

11- Name a media ………………… 
 

12-What is your personality?................ 
 

13- How do you like to go to school?.................... 

  وو

 مته زیررا به دقت بخوانیذ:  33//55
Yesterday an interviewer interviewed somebody about TV programs. A son was 

about 19 years old. He said that he doesn’t like to watch TV. He is a student and 
he likes to work on a computer. Reza saw the program and he knew the son. He 

was his friend Mahdi. He was a clever student. He studies computer programs. His 

is originally Iranian. Now his parents live in Spain and he is in his grandparents’ 
house in Iran. 

 نمره 5/1.باتوجه به مته باا برای َر کذام از عبارتهای  جذول زیر، یک کلمه یا عبارت بنویسیذ -

nationality Personality Media 

16. 15. 14. 

 نمره1؟را مشخص کنیذر َا ی زی جملهدرستی یا نادرستی با توجه به مته باا،   -

17. Now, he lives in Spain.            True               False  
 

18- He doesn’t like to watch TV.   True               False               

 نمره 1با توجه به مته باا به سوال زیر پاسخ کامل دَیذ. -
19. Where does he live now?………….…………………………… 

  زز
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 راٌّواي تػحيح سَاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن  ) استاى خراساى رضَي (
     1387-89سال تحػيلی :                 89هاُ  ضْریَر                        درس :زباى اًگليسی          

 00/00/89تاریخ اهتحاى   
  ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش 

    
. call the emergency .have an accident 

. always . this year 

.packing .train 

. connect .services 

1. اسم  مناسیتیکی  اا م  . walking   

ای شخصیتی . یژگی . یکی ا  ا رسانه هایکی   

.TV  .سایل نقلیه  یکی ا 

.Iranian . clever 

. true . false 

 

 

. Now, he lives in Iran. 

 

 

 

 تػحيح بخص پاراگراف در آزهَى ّاي پایِ ًْن
 با تَجِ بِ بارم سَال هيتَاى بطَر کلی در تػحيح بِ ضکل زیر عول ًوَد:

 اضافِ بِ عٌَاى کلوِ هحسَب هی گردًذ.کلوِ( ٍ حرٍف تعریف ٍ  30 تا 20گردد)بعٌَاى هثال هيدر پاراگراف ًَیسی بػَرت طيفی تعذاد کلوات هطخع 
 (unity)يتزیباًَیسی ٍ اًسجام ه Punctuationsبخص  بخص دیکتِ غحيح بخص گراهر

اضکال ٍ بيطتر  2درغذ بارم/ 20
 کل ًورُ ایي بخص کسر هی گردد

اضکال ٍ بيطتر  2درغذ بارم / 20
 بخص کسر هی گرددکل ًورُ ایي 

اضکال ٍ بيطتر  2درغذ بارم / 20
 کل ًورُ ایي بخص کسر هی گردد

اضکال ٍ بيطتر  2درغذ بارم / 20
 کل ًورُ ایي بخص کسر هی گردد
اگر تػَیر یا کلوِ بِ داًص دادُ 
ضَد کل ایي بخص بِ زیبا ًَیسی 

 ابذ.یاختػاظ هی
 زیر هی باضذ:ًورُ اختػاظ یافتِ بِ ضرح  2تفکيک ًورُ براساس 

 20/0ًورُ ّر اضتباُ  0/0حذاکثر 20/0ًورُ ّر اضتباُ  0/0حذاکثر 20/0ًورُ ّر اضتباُ  0/0حذاکثر 20/0ًورُ ّر اضتباُ  0/0حذاکثر
 

 نتواننذ نمره برای آمایذ دبیران میر و معنی ایجاد ننارا برسانذ و اشکالی در ساخت پاسخپیام  و مفهوم که کلمه یا عبارتی، در صورتیدر کل آزمون  در پاسخگویی 
در نظر بگیرنذ. قسمت   

 

 

 ّوکار هحترم خذا قَت

 




