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 محل مهر

 سؤال

 (96  دی )  اول نوبت اهتحبنی : نوبت                                       ش صندلی )ش داوطلب( :

  هقطع هتوسطه دوره اول         هفتنپبیه :        نبم پدر:    : نبم و نبم خبنوادگی

 96 - 97سبل تحصیلی :          افشبر خبنن  نبم دبیر :       زببن سئوال اهتحبن درس 

 صبح   8  سبعت اهتحبن :

 دقیقه   60وقت اهتحبن :    

 10/96 /18    تبریخ اهتحبن :

    2  :  سئوال صفحبتتعداد 
 صفحه

مجتمع آموزشی فرشت
گانـ  

 12  بارمجمع کل                     نذارد نیاز به پاسخنامه سفیذ دارد

 نمره تجدید نظر                           نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح   به حروفنمره  نمره به عدد 

 

 

 

 

       .کلمٍ عثًر را تا حريف کًچک تىًیس -1     5/0     

  

 ی عثًر لمٍک     

 1   مته زیر را یکی از َمکالسی َایت وًشتٍ آن را تخًان ي َرکجا الزم است از حريف تسرگ استفادٌ که. -2

i am a student. my month of birth is aban 

morad is my younger brother. he is 5 years old. 

 5/1                اسامی زیر را تٍ ترتیة الفثا تٍ اوگلیسی تىًیس. -3

 تاطىی -مًوسی -تاتان -کتاتی -پاکی -اماوی

1. …………………………                                 2.………………………… 

3. …………………………                                 4.………………………… 

5. …………………………                                 5.…………………………  

 2        ای مکالمٍ را کامل که. ختٍتا داوش اوگلیسی کٍ تا تٍ حال آمً -4

 
Javad: What’s your(1) …………………………?                            Ali: Ali. 
Javad: And what’s your (2)…………………..?                           Ali: Yazdani 
Javad: …………………. is (3) your..............................?          Ali: It’s in Tir 
Javad: What’s your father’s(4).....................?                     Ali: He’s a dentist. 
Javad: How old is your (5)………………………..?                     Ali: She is 10 years old. 
Javad: What’s your telephone(6)………………?                    Ali: It’s  09122323999 

 

 

 ی عثًر   کلمٍ
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 نمره ( 8 ( بخش شنیداری

1- Listening : 

Listen to conversation and fill in the blanks . 

 

First name : ……………………..   

last name : ………………………… 

Father’s name :…………………          

 Age :………………………………. 

Job : ……………………………    

 City : …………………………...                 

Mobile Phone : ……………………. 
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