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Form A 

 نمره  سواالت ردیف 

1  Trure /False  صحیح /غلط 

A.Iranians cant speak Persian             true          false   

B.India is in Asia .                                true          false   

C.She is allright. .She has a cough.     true          False  

1.5 

 کلمات مرتبط را به هم وصل کنید .  2

a.recite                    Arabic  

b.speak                   Quran 

c.have                      Africa 

d.South                   a headache      

1 

 پاسخ کوتاه بدهید .به سواالت زیر   3

A)Are you from Brazil ?No,......................................... 

B)Can he play volleyball ?Yes,.................................... 

C)Are they good at drawing ?No,……………………………. 

1.5 

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید .  4

1)Is she good at ……………….baseball ? 

a.play         b-playing      c.plays       d.can play  

 

2)My friend goes to the gym ………………………Wednesdays . 

a.in         b.at        c.on          d.from 

 

3)David and Alex are …………………..Australia . 

a.in           b.at           c.from          d.on           

1.5 

 . یدمعادل فارسی کلمات زیر را بنویس  5

Patient …………………..mumps ………………..continents …………………… 

 

1.5 

 بر اساس معلومات خود به سواالت زیر پاسخ بلند بدهید .  6

a.Where are you from ?............................................. 

b.Who can do a puzzle ?............................................ 
 

1 

7   
 را در جدول مربوط به خود بنویسید . هر کلمه

–Europe-South America –go to the library-play sports 

activities Continents 

  

  
 

1 

 است . ضافییک پاسخ اسوال را به جواب مرتبط وصل کنید . هر  8

  A )what's the matter ?                                                        1.He is from Tehran . 

B)where is Alireza from?                                                      2.He has a backacke . 

 3 She is Ok.                

        

1 

 

 

 

 

 



 

 

9   

 

 کلمات  ناقص را کامل نمایید .)در پاسخ نامه امالی کامل را بنویسید (امالی 
1.My grandfather is good at playing ch…… 

2.He has a stomachac….. 

3.She should go to the d……tist . 

1.5 

 را  کامل کنید . با توجه به تصاویر جمالت  10
 

 

1.I …………………..in the afternoon. 

2.He  has ………………. 

 

1 

 کلمات نامرتبط را انتخاب کن .  11

 1.a.morning        b.night        c.sunrise       d.hospital 

  b.cook food       b.make tea    c. act in movies       d.go shopping    2 

1 

 به تصاویر نگاه کن و به سواالت جواب بدهید .  12

a.What  do you do on Thursdays?.................................. 

 

 

 

 

 

b.Is he good at cooking ?.................................  

 

 

 

 

                  c.Whats wrong ?........................................ 

 

 

 

 

1.5 

 مشخص نمایید . ×و جمالت اشتباه را با  √با توجه به تصاویر جمالت درست را با   13

 

1.He is not Iranian . 

  
2.Mahdi can drive . 

1 

 جاهای خالی را پر کن .براساس معلومات خود   14

1…………. can speak English? 

2.They ………to the library on Mondays. 

1 



 

 

 براساس صدای چ و ک کلمات زیر را طبقه بندی نمایید .  15

Teacher –backache –chair –headache-China –earache                  

Ch  با صدای چ Ch  با صدای ک 

  

  

  

 

 

1.5  

 این جمله ها را بخوان و جمله های زیر هر عکس را کامل کن .  16

1.Nima has a toothache . 

2.Shima has  a cold . 

3.Mr  Ahmadi has a sore throat . 

 

 

❶………has a…       ❷ …… has a …….       ……has a ……..  

 

 

 

1.5 

  20 جمع بارم 

                   Goodluck                                    طراح سوال: آقای علیجان زاده                                                             موفق باشید

 


