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در هر گروه کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.

1

بارم

سؤاالت
A. Cloudy – Windy – Sunday – Sunny
B. measles – mumps – cold – rest

با توجه به تصاویر داده شده کدام جمله صحیح √ و کدام جمله غلط × است.

1

2

1. I ride a bicycle in my free time.

2. It's very cold.

2
3. He is Spanish.

4. I work on a farm.
برای هر عکس ،گزینه درست را از میان چهار گزینه داده شده انتخاب کنید.
a) snowy
b) rainy
c) windy
d) icy

a) cooking
b) running
c) shopping
d) working
with
computer

a) city
b) river
c) village
d) trees

a) backache
b) earache
c) sore eyes
d) running
nose

3
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2

. دو مورد اضافی است. شماره آنها را در جاهای خالی بنویسید. مربوط هستندB  با جواب های ستونA سواالت ستون

2

A

4

B

1. Can you help me?

…….. a) No, there is’nt.

2. Are there any fields?

…….. b) Yes, It is.

4. What’s Rasht famous for?

…….. d) Yes, what’s the problem?

3. Where’s Maku?

…….. c) In the North-west of Iran.
…….. e) Its clean air.
…..… f) Yes, there are.

.با مرتب کردن کلمات داده شده جمالت صحیح و با معنی بسازید

2

1. winter / cold / is / it / in /_____________________________ .
2. any / are / your / in / there / farms / ? /city /

5

__________________________

1

1. ……………… is Kashan like?

.با توجه به دانش زبانی خود گزینه صحیح را انتخاب کنید

a. What
b. Who
c. Where
2. ………………. there a metro system in Gonabad?
a. are

b. be

c. is

d. When

6
d. has

2  از2 صفحه
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محل مهر یا امضاء مدیر

پاسخنامه :

1. A : Sunday
B : rest
2. 1- False
2- True

3- False
4- True

1

windy
village

working with computer
earache

3.

4. 1 : d
2 : f

3 : c

4 : e
5. It is cold in winter.
?Are there any farms in your city
6. What
Is
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