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وقت امتحان  05 :دقیقه
نمره

دانش آموز گرامی با آرزوی موفقیت برای شما  ،لطفاً پاسخ سؤاالت را با خودکار مشکی یا آبی در این برگه بنویسید .

Vocabulary Part
* بخش واژگان و درک مفاهیم
 -1دبیر زبان انگلیسی ما  ،از یکی از دانش آموزان خواسته تا چند جمله درباره دوستش روی تخته سیاه بنویسد اما او در چند کلمه اشتباه کرده
و بعضی حروف را کوچک و بعضی حروف را بزرگ نوشته است  .لطفاً اشتباهات او را تصحیح کنید و متن را دوباره بنویسید .
That boy is my friend . He's Thirteem years old . his name is ramin .
His birthday is in mehr .

1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 -2این آقا و خانم از اقوام من هستند  .آیا می توانید نسبت خویشاوندی آنها را نسبت به من حدس بزنید .
This old man is my father's father and that woman is his wife .
0/5 They are my ……………… .
a) uncles
b) parents c) grandfather d) grandparents
 -3تصور کنید که یکی از دوستان پدرتان  ،جهت عضویت در یک وبالگ از شما می خواهد که اطالعات او را به انگلیسی وارد کنید  .لطفاً
اطالعات او را بخوانید و به انگلیسی برگردانید .
نام و نام خانوادگی  :محسن کریمیان

ماه تولد (به میالدی)  :آوریل

شغل  :مغازه دار

رنگ چشم  :قهوه ای

سن  38 :ساله

آدرس منزل  :کرج -عظیمیه – خیابان پامچال – پالک 88
8

قد  :بلندقد (  171سانتی متر )
………………… First name :
……………… Month of Birth :
Age : ……………… years old
…………………………………Home address :

…………………………… Last name :
)Height : ………… ( ………… cm
…………………… Color of Eyes :
………………… Job :

 -4آرش در حال فرستادن یک نامه الکترونیکی به دوستش است  .او در متن نامه خود بجای بعضی کلمات  ،تصویر گذاشته است .
به تصاویر نگاه کنید و معادل انگلیسی آنها را بنویسید .
New Messaage
To :

Subject :

Hello my friend .
You see my favorite food and drinks .
.

………………… and
…………… . After lunch I like to eat

! and it's my lunch time

………………… My favorite food is
I like to drink ………………….

……………'.Ok , It's 2 o

or some ……………….

3

بارم

صفحه دوم
 -5بچه های عزیز  ،به عکس ها نگاه کنید و برای هر سوال یک پاسخ مناسب انتخاب کنید .
? 1. What's your brother doing
a) Writing a letter
b) Reading a book
c) Speaking English
? 2.What's your uncle doing
a) Watching TV
b) Eating lunch
c) Fixing the car

1/5

? 3.Where's your mom
a) In the garage
b) In the kitchen
c) In the library
Conversation Part
* بخش مکالمه
 -6علی و بهرام با هم گفتگو کردند اما جمالت بهرام به هم ریخته است  .لطفاً آنها را با توجه به سواالت در جای خالی بنویسید .
( یکی از جمالت قسمت  Bاضافه است )

A

B

Good morning Bahram .
……………………………………… .
? Where are you going
……………………………………… .
? Who's Farid
……………………………………… .
? What's his address
……………………………………… .

* He's my classmate .
* She is my aunt .
* 84 Azadi Street .
* Good morning Ali .
* I'm going to visit Farid .

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Good luck
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() 10
موفق باشید
توجه  :برخی از موارد تخلف در امتحانات راهنمایی عبارتند از :

نمره کتبی برگه ترم () 15
نمره مهارت شنیداری ( ) 0

الف) همراه داشتن کتاب  ،جزوه  ،یادداشت و مانند آن اگرچه به موضوع امتحان مربوط نباشد و مورد
استفاده قرار نگرفته باشد .

نمره مهارت گفتاری ( ) 0

ب) استفاده از کتاب  ،جزوه و وسایل دیگر برای پاسخگویی به سؤاالت امتحانی  ،استفاده از اطالعات
دیگران به هر نحو یا دادن اطالعات خود به دیگران اهم از اینکه در جلسه امتحان یا در هنگام تصحیح

نام و نام خانوادگی
و امضای دبیر

تجدید نظر در صورت

مصحح سوم در صورت

اعتراض

مغایرت

ورقه یا بعد از آن معلوم گردد .
پ) فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان و همچنین شخصی که ورقه امتحانی اش
توسط فرد دیگری نوشته شده باشد .
ت) اخالل در نظم حوزه یا جلسه امتحانی به هر نحو .

