
 

 بارم  بنویسیدتذکر: پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخنامه  ردیف

1 A.در هر گروه کلمه ی ناهماهنگ بنویسید . 

1. a) pleasant   b) sunny c) cloudy  d) field 
 
2. a) plow  b) farm  c) product  d) wet 
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2 B بهترین گزینه را انتخاب کنید . 

3. There are many m..gaz..nes in library. 
a) e – a  b) e – i  c) a – i  d) i – a 
4. Can you ………………. Your English book? 
a) tell   b) speak  c) walk  d) bring 
 
5. where is your city? B: ……………………. 
a) in the west   b) No, it isn't  c) very well  d) it is 
snowy 
 
6) Do the people ……………… animals in the village? 
a) work   b) raise   c) give  d) enjoy 
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 پیدا کنید. Bگزینه مناسب از ستون  A. برای ستون  3

 

B 
a)  place 
b) wind 
c) fields 

d) village 
 

A 
7. mountain (      ) 

8. sunflower   (      ) 
9. a lot of   (      ) 

10. interesting   (      ) 
 

 
 

2 

4 D متن زیر را بخوایند و برای جمله ی درست .T  و برای جمله ی غلطF .بگذارید 

Paris is the capital of France. It's cold in winter. Alferedo is from Paris and he is 
a student there. 
11. Alferedo is Italian. (     ) 
12. Alferedo is a student. (     ) 
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5 F ..4 جاهای خالی را کلمان داده شده پر کنید 

 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 کرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل 

 99_1400سال تحصیلی  مجتمع آموزشی سالله   دومنوبت امتحانات 
  نمره به عدد: زبان انگلیسی :  آزمون درس نام و نام خانوادگی:

 سرکار خانم  نام دبیر:
 خبازی نژاد

 نمره به حروف: 05/03/1400:    تاریخ آزمون
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 صندلی:
 صفحه  2 تعداد صفحات: دقیقه  45  :    مدت آزمون



 

bridges – relatives – job – wind 
13. Are there any ………………… in your city? 
14. There are a lot of …………………… in the fall. 
15. What's the people's ………………….. in Kashan? 
16. I visit my ……………………… every month. 

 

6 D متن زیر را بخوایند و برای جمله ی درست .T  و برای جمله ی غلطF .بگذارید 

1. in/I/free time/usually/gym/my/to/go/the 
2. in/system/is/a/there/metro/Tehran/? 
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