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 نمره امتحان شنیداري                             نمره برگه                                 نمره کتبی

  جمالت مربوط به هر تصویر را با نوشتن حرف مورد نظر زیر تصویر مشخص کنید. 2

   

 

1.  2.  3. 4. 

  

a) I am a student. b) He is in the classroom.  

c) I am hungry d) Jim is fat. 

   

A 

  بیابید و حرف مربوط به پاسخ را در مقابل سوال بنویسید. Bرا از ستون  Aپاسخ سواالت ستون  2

_________ A _________  _________ B _________ 

5. What is your name? 

6. How old are you? 

7. What is your job? 

8. What is your address? 

 

 

 

 

a) A nurse 

b) Sarjoob street 

c) Young 

d) 14 years old 

e) Mr Davari 

    

B 

  زیر کلمه مربوط به هر شکل خط بکشید. 1

 
 

  

9. (jacket – dress – shoe) 10. (water – pineapple – coconut) 
    

C 

  زیر کلمه ناهماهنگ از نظر معنی خط بکشید. 1

11. (door – desk – book – doctor)           12. (blue – hat – yellow – green) 
 

D 



 
  با توجه به تصاویر زیر گزینه درست خط بکشید. 1

  

13. It's a black (car – bag – pen). 

  

 

14. I am at (school – garage – home). 

   
 

E 

  با کلمات داده شده جمالت زیر را کامل کنید. 2

(rice - name – mechanic- short) 

15. My sister is ---------------------- and thin. 16. My ---------------------- is Ali. 

17. He's a ----------------------. 18. My favorite food is ----------------------.  

  
 

F 

  مکالمه درهم ریخته زیر را مرتب کنید. 2

- He is 31. 

- He is a teacher. 

- What is his job? 

- How old is your father? 

19. A:  

20. B: 

21. A: 

22. B: 

  
 

G 

  جمله زیر را با حروف بزرگ بازنویسی کنید. 1

23. I am playing football. 

 

 
 

H 

  جمع نمرات 12
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