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 مکالمه های زیر را بخوانید و شماره ی مربوط به هر مکالمه را زیر تصویر مربوط به آن بنویسید . یک تصویر اضافی است .

 

1. A: What's he doing ?                                                   2. A: Do they sing the national anthem ? 

    B: He's packing for a trip .                                              B: Yes, they do . 

3. A: What are you doing ?                                              4. A: What is your uncle like ? 

    B: We are  exchanging money.                                         B: He is a careless man . 
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مربوط به پاسخ را در دوست شما نقش یک گزارشگر را بازی می کند و از شما سواالتی می پرسد . پاسخ سواالت او را در سمت راست پیدا کنید . حرف 

 جای خالی بنویسید . یک پاسخ اضافی است .

1. What's your job ? ( ………. )                       a. I put out fire and save people's lives . 

2. What do you do ?  ( ………. )                       b. Actually it's very hard . 

3. When do you go to work ? ( ………. )           c. I'm a firefighter . 

4. Where do you work ? ( ………. )                  d. At a fire station .          

                                                                    e. I go to work on shifts . 
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 نیما و آرمان در حال تمرین مکالمه ی انگلیسی هستند . با توجه به تصاویر ، گفتگوی آنها را کامل کنید . 

1. Nima: What happened to your brother ?                   2. Nima: Did he hurt a lot ? 

   Arman: He ------------------------------ .                        Arman: Yes, he -------------------------- . 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nima: Did he ------------------------- ?                        4. Nima: What did you do ? 

   Arman: Yes, he did .                                                        Arman : I ------------------------------- . 
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گرامری وجود دارد . آنها را پیدا کرده و شکل درست آنها را در جاهای خالی زیر  هار اشتباهچمریم متنی را برای دوستش نوشته است . در این متن 

 بنویسید .

Last year, my family and I go to a big park on Nature Day. 

There was many people in that park . We played football but 

my parents don't play . My mother made lunch and my father 

help her . 

 

1. ----------     2. ----------     3. ----------    4. ---------- 
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 به سواالت زیر که در مورد خودتان است پاسخ کامل دهید .

1. What are you like ?   ------------------------------------------     

2. Why do you learn English ?   ---------------------------------- 
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بخوانید و در این مورد را گزارشی تهیه کنند . گزارش امین  ( TI )دبیر زبان انگلیسی از دانش آموزان خواسته که در مورد استفاده از تکنولوژی اطالعات 

 به سواالت یک تا شش پاسخ دهید .

Hi every body . I am Amin . Information technology is 

very important in our life . I use it a lot . I work with my 

computer and cellphone every day . I connected to the 

internet and downloaded some video clips from English 

class this morning . I installed a dictionary on my 

computer and updated an antivirus program yesterday . I 

received an e-mail from my new friend Edward who lives in 

Canada . I don't like computer games and never play   

them . I usually do my homework with my computer .         

                                                                                           
                                 

 مشخص کنید . ( ×) و جمالت غلط را با  ( √) الف ( با توجه به متن باال جمله های صحیح را با 

1. Amin installed a computer dictionary .                          

2. He likes computer games very much .   
 جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . ب ( با توجه به متن باال در

3. Edward ---------- an e-mail to Amin . 

4. Amin downloaded ------------ . 
 ج ( با توجه به متن باال به سواالت زیر پاسخ کامل دهید .

5. When did he connect to the internet ?   ------------------------------------------- . 
6. How does he do his homework ?              ------------------------------------------- .  
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 موفق باشید

 نام و نام خانوادگی مصصح نمره ی نهایی پس از رسیدگی به اعتراضات نام و نام خانوادگی مصحح تصحیح و نمره گذاری

  حروفبا  با عدد  با حروف با عدد

 امضاء   امضاء  

 


