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 با سالم خدمت همکاران محترم                                                               
 نمره/.) 5( پاسخ صحیح هر
  

1. True (a)          2. False (b)                3. True (a)             4. False (b)           
 

 
  
2  

  2  
  

 نمره/.) 5( پاسخ صحیح هر
  

5. False (b)                6. True (a)             7. arrived, took            

  
5/1 
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  نمره/.) 75(هر پاسخ صحیح 

8. walk , rain            9. gym          10. stay, rest            11. Health is more important. 

 
3  

 نمره/.) 5( پاسخ صحیح هر  4

12. information                    13. order             14. definition 

15. imagine                           16. choice 

  
5/2  

 نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح  5
17. (e)                  18. (a)                  19.  (c)                   20. (b) 

2 

 نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح  6
21. born                    22. introduction                 23. demand            

5/1  

 نمره /.)5(هر پاسخ صحیح  7
                 24. (c)                        25. (a)                                  26. (d) 

5/1  

 نمره /.)5(هر پاسخ صحیح   8
 27. sight , mind                  
 

  
1  

  نمره /.)5(هر پاسخ صحیح  9
28. (d)              29. (a)          30. (a)             31. (c) 
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 نمره )1(پاسخ صحیح  10

 32. had seen   
1  

  )می باشد/. 25بارم هر قسمت (نمره ) 5/1(پاسخ صحیح هر   11
.egot hom I when asleep  had fallen The baby .33 

.  had more time he ift could res John .43 

3  

را به همراه یک جمله یا عبارت داراي فعل ،در ادامه  whichهمکاران گرامی دانش آموز باید  (  نمره )1(پاسخ صحیح   12
  .)بنویسد

   ) لحاظ گردد مربوطهبنویسد که مفهوم را برساند نمره  در این قسمت اگر جمله یا عبارتی( 
                                             hich w .53  

        (0/5)         (0/5) 

1  

»دوم ي ادامه در صفحه«      
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  نمره )1(هر کدام 40الی 38و سواالت  نمره) 5/0(م هر کدا 37و 36 هشمارپاسخ صحیح سؤاالت   13

36. (a) True             37. (a) True             38. ( c )                39. (d) 
 
40. Iranians use special designs and arrangements of windows, balconies and yards to get 
the most sunshine.                              (0/5)                                                        (0/5) 
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 نمره )1(هر کدام 44 و 43 و سواالت  نمره) 5/0(م هر کدا 42و 41 هپاسخ صحیح سؤاالت شمار  14

41. (b) False                       42. (a) True                  
43. …… paying attention during lessons and following classroom rules.  
                                        (0/5)                                             (0/5) 
44. ……. go far beyond their duties.   

3  

در این قسمت اگر جمله یا (  نمره )1(هر کدام 48و  47و سواالت  نمره) 5/0(م هر کدا 46و 45 هپاسخ صحیح سؤاالت شمار  15
  )مفهوم را برساند نمره مربوطه لحاظ گرددیا  زیر آن خط کشیده شده را بنویسدو که را عبارتی

45. (b) False                      46. (b) False                        

phones, online games computers,, televisions .74 
         (0/25)             (0/25)              (0/25)                    (0/25)   

48. Because they can cause brain problems.  

3  

   /.)5( هر پاسخ صحیح  16
49. and          50. or 

1  

نمره) 1(پاسخ صحیح   17  

 ) در این بخش با انتخاب درست یکی از کلمات ربط اگر جمله ، با توجه به تصویر مفهوم را برساند نمره کامل لحاظ گردد( 
51. …but he had to read it.                                               

1  

  باتوجه به رعایت اصول )  54الی  52سواالت (همکار محترم در این بخش .نمره  )1( هر پاسخ صحیح  18
  Topic Sentence  لحاظ گرددنویسی نمره مناسب .  
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   نمره  )3. (نمره لحاظ گردد باتوجه به رعایت اصول پاراگراف نویسی  ) 55سوال(در این بخشهمکار محترم 
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  40  جمع نمره                                  با آرزوي سالمتی و شادکامی براي شما همکاران عزیز  
  .نظر همکاران محترم صائب است
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