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 با سالم خدمت همکاران محترم                                                               
  نمره ) 1(هر کدام   3 تا 1سوال 

1. ( a )              2. ( c )                 3. ( c ) 

 
  
3  

  2  
  

 نمره/.) 5(هرکدام  6و  5سوال  ،نمره) 1( 4سوال 
4. He left his jacket on the bus.               5. False ( b)                    6. True (a)            

  
2 

3 
  

  نمره) 1(کدام  هر پاسخ صحیح هر
7. It is at 6:30.  

8. She may bring a birthday card. 

2  
  

 نمره /.) 5(هر پاسخ صحیح    4
9. volleyball              10. team                11. fun  

12. play                     13. twice               14. games 

3  

  نمره /.)5( صحیح پاسخهر   5
15. ( b  )                     16.(  d  )                     17. ( a  )                      18. ( c )   

2 

 نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح   6
19. arrange                    20. demand               21. repeatedly         

5/1  

 نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح  7
22. hearing                     23. smart                   24. pollute 

5/1  

 نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح  8
25. ( b)               26. ( c )              27. ( b )             28. ( d )         29. ( c )        30. ( a ) 

3 

در ادامه ، داراي فعلجمله یا عبارت را به همراه یک  whichموز باید  آهمکاران گرامی دانش .( نمره 1پاسخ صحیح   9
  .)بنویسد

   ) بنویسد که مفهوم را برساند نمره کامل لحاظ گردد در این قسمت اگر جمله یا عبارتی( 
                                             hich w .13  

         (0/5)         (0/5) 

1 

افعال کمکی  یکی ازدانش آموز در این قسمت جواب شرط را با استفاده از اگر همکار گرامی(  نمره 1پاسخ صحیح   10  
)که مفهوم را برساند نمره کامل لحاظ گردد بنویسد وجمله ایی  (would  ,could ,might)   

32.                                          
    

1  

 38همکار گرامی در سوال (  نمره 1هر کدام  38و   37  و سواالتنمره ) 5/0( مهر کدا 36 تا 33 هپاسخ سؤاالت شمار  11
 )یکی از مثالها کافی است

33. (a) True                  34. (b) False                     35. ( d )              36. ( a )  
 
37. The easiest way to show your love and respect is to tell them that you appreciate who 
they are and what they do. 
 
38.Yes, it can, for example, washing the dishes/ cleaning the kitchen/ cleaning the room 

4 

»دوم ي ادامه در صفحه«      
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 نمره 1هر کدام 44و  43و سواالت  نمره) 5/0(م هر کدا42 تا 39هپاسخ صحیح سؤاالت شمار

39. (a) True              40. (a) True                41. ( b )                42. ( d )  
 
43. means                  44. founding                             

4  

نمره /.)5( هر پاسخ صحیح  13  
 45. and                     46. or                   47.  but                     48. so 

2  

اگر جمله ، با توجه به تصویر مفهوم را با انتخاب درست یکی از کلمات ربط  بخشدر این (  نمره )1( پاسخ صحیح   14
  ) امل لحاظ گرددبرساند نمره ک

49. …so he passed it.                                               
1 

  .نمره لحاظ گردد  Topic Sentenceباتوجه به رعایت  )50 سوال( همکار محترم در این بخش   15
  نمره )1(صحیح  جمله 

1 
  

 16،17  بخش هاي براي هر کدام از .پاسخ  می دهند سواالت  در این قسمت  طبق دستور العمل به دانش اموزان:  همکاران محترم
  ) نمره باشد 8 سواالت انتخابی نباید بیشتر از نمره مجموعحح گرامی مص (نمره لحاظ گردد ) 4(فقط 18 بخشنمره و  )2(فقط

  .یدهدپاسخ م) ب(یا ) الف(همکار محترم در این بخش دانش اموز به قسمت . نمره  /.)5( هر پاسخ صحیح  16
)الف( )ب(   

51- c 55- j 
52- a 56- h 
53- d 57- f 
54- e 58- g  

4  
  
  
  

  
به دو سوال  فقطبه دلخواه  62 تا 59  در سوالهاي رم در این بخش دانش اموز  همکار محت(. نمره 1 هر پاسخ صحیح  17

  .پاسخ میدهد
59. There are some workers and teachers who work in the village. 
                             (./5)                                                    (./5) 
60. The girl wrote a letter, didn`t she? 
              (./75)                         (./25)                          
61. Everything in the garden was brown because it hadn`t rained. 
                                   (./5)                                (./5) 
62. The parents should be called by the teacher.  
 (./25)            (./5)                    (./25) 

4  

  . می دهدبه اختیار پاسخ ) ب(یا ) الف(اي به یکی از بخشه موزآدانش  دراین قسمتهمکار محترم   18
  نمره)1(هرجمله  صحیح . نمره لحاظ گردد  Topic Sentenceباتوجه به رعایت  )66تا 63سواالت  الف(در بخش 

   نمره  )4. (باتوجه به رعایت اصول پاراگراف نویسی  نمره لحاظ گردد )67سوال  ب(در بخش یا

8  
  
  

  48  جمع نمره                                  با آرزوي سالمتی و شادکامی براي شما همکاران عزیز                                           
  .نظر همکاران محترم صائب است

  




