
 
 
 
 
 
 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاات
 

 در هر گروه، کلمه ناهماهنگ را بیابید. 1

a- bring                     b- draw               c- decide                    d- advice 

a- pleasant               b- facility            c-  pollution               d- field 

a- plow                      b-farm                c- crop                        d- wet  

a- January                 b- month            c- Tuesday                 d- hen 

2 

 کلمه مربوط به هر عکس را زیر آن بنویسید. 2

        
       -------------------            -------------------         --------------------        -------------------- 

2 

 هر لغت را بر اساس جهت داده شده، در جای مناسب خود قرار دهید. )یک نمونه انجام شده است( 3

 
1- put store  i  the e ter.     - put sports  i  the south.     - put e s  i  the est 

4- put  eather  i  the east                               5- put Asia  i  the orth 

6- put atio ality  i  the orth-east                7- put he  i  the orth- west 

8- put loud  i  south-east                                9- put ou try  i  the south- west 

2 

 کلمه معنی دار بسازید. )نام و نام خانوادگی افراد قابل قبول نیست(. 4با حروف داده شده،  4

A- S- B- D- M- O- L- R- E - C- P 
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 2از  1ی  صفحه
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 نمره 11جمع بارم : 

 
 
 
 
 
 

ف
ردی

 
بارم سؤاات

 

 نمایید.مکالمه زیر را تکمیل  5

Teacher: Do you have any hobbies? 

Reza: Yes, I do. I go horse ridi g as a …………… . (sports e s- hobby- interesting- thing) 

Tea her: I teresti g. …………. you Afshi ? (Are- Do- How are- How about) 

Afshin: Well, I love reading. 

Teacher: Really? What …………. of thi gs do you read? (sorts- same- different- is it like) 

Afshin: I usually read poems and sometimes I read scientific magazines. 

Hamid: Do you have any hobbies Mr. Taheri? 

Reza: A tually, I do ’t ha e a y ho ies. But, I usually go to the gy  i  y ………… . (ho y- 

activity- capital- free time) 

2 

در مجموعه کلمات یا عبارات زیر، چهار غلط امایی وجود دارد. آن ها را مشخص نموده و امای صحیح آن ها را  6

 بنویسید.

Bouleward- mumps- sneeze- museum- sunrize- guess- mater- lisening to the radio 

 

2 

 داده شده، جمات زیر را کامل کنید.با کلمات  7

(ability- downtown- relatives- railway- age) 

1- ……….…….. is just a u er. It does ’t atter you are you g or old. 

2- They isit their ………………. e ery o th. 

3- Your ……….….. i  dra i g su h i e pi tures is really good. 

4- He orked i  Fre h Natio al ……………… for  years. 

2 

 مورد از پسوندهای ملیت ساز را نام برده و برای هرکدام یک مثال بزنید. 4 8
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 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
1 a- advice 

b- pleasant 

d- wet 

c- hen 

2 Fishing- cattle- thermometer- tree 
3 

 
4 Door- card- role- car 
5 Hobby- how about- sorts- free time 
6 Boulevard- sunrise- matter- listening to the radio 
7 Age- relatives- ability- railway 
8 1- ish: polish 

2- ian: Iranian 

3- i: Iraqi 

4- ese: Chinese 
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