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Haste makes Waste بارم                                         کــــــار شیطـــــونه ــــــلهجـع
 
 

 ردیف

المللی علمی به زبان انگلیسی پر کنید.بین در یک موسسه  فرم زیر را جهت نام نویسیدانش آموزان عزیز  2  

 
 
 
 

 

 

First name:                                       Last name: 

Age:                                                  Job: 

Country:                                          Nationality: 

Phone number:                               Address: 

1 

بر آن مسلط بوده است رادر  هایی را که دکتر حسابی نام زبان  هدبیر زبان انگلیسی از دانش آموزان خواست 2

 جدول زیر بنویسند.لطفا با آن ها همکاری کنید.

Dr.Hessabi was from Iran.He studied in Lebanon.He could speak Arabic 

well. Then he got his Ph.din Physics in France. He liked French so 

learned it. He knewseveral languages like Latin ,German and Sanskrit. 

 
-------------------- 

 

------------------- -------------------- ------------------ 

 

2 

ورزش از دانش آموزان خواسته که در تحقیقشان نام دو تن از فوتبالیست های مورد عالقه خود را به همراه تصویر ،کشور دبیر  2

.وملیتشان بنویسند .رضا می خواهد این تحقیق را به زبان انگلیسی ارایه دهد .لطفا به او کمک کنید  

                                   
 

He’s  Ronaldo.                                           He’sPaolo Maldini. 
He’s from ------------.                                 He’s from ------------. 

He’s --------------------.                              He’s --------------------. 

 

3 

پِايولو مالدينینام:   

تاليايیمليت: اي  

 نام: رونالدو

 مليت: برزيلی

 

 

Reading –writing test 



درس خواندن دانش آموزان از آن ها خواسته است که روز هایی که ی در زمشاور مدرسه برای کمک به برنامه ری 2

انگلیسی وارد  فارسی و زبانبه ، زبان انگلیسی و فارسی می خوانند را در جدول زیر   ریاضیدرس های 

 نمایند.مریم در جدول انگلیسی دچار مشکل شده است. لطفا او را راهنمایی کنید.

English Math Persian فارسی ریاضی انگلیسی 

 

---------- 
 

------------ 
-------------- 

-------------- 
 یک شنبه دو شنبه شنبه

 سه شنبه

  

4 

عرفان خواسته به زبان انگلیسی بگوید که اوقات فراغت خود را در روزهای آقای محمدی ،دبیر زبان انگلیسی از  2

 جمعه چگونه سپری می کند.عرفان در گفتن بعضی از کارها دچار مشکل میشود.لطفا او را راهنمایی کنید.

I ------------- my lessons in the morning then I -------------- TV. 

In the afternoon, I ------------ sports and I ------------ my relatives in 

the evening. 
 

5 

متن را با دقت .خود تهیه کرده است اخر هفته !داوود در شروع سال تحصیلی برنامه ای برایدانش آموزان عزیز 2

کنید. عملبخوانید سپس طبق مثال   

کالس صبح پنج شنبه ها به به همراه پدر و مادر به خرید میروم . بعد از ظهرها چهار شنبه 

درس می خوانم.بعد از ظهر .جمعه صبح ها استراحت می کنم وباشگاه وغروب آن بهانگلیسی 

.تلویزیون تماشا می کنم و شب به دیدار اقوام می روم آن  

 

Time Activites 

Wednesday ------------ ------------------------ 

Thursday mornings Go to the English class 

Thursday ----------- Go to the gym 

-------------------- relax 
 

6 

Out of 12 

Good luck 
 طراح سوال: حمیده بنیادی
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Listening Test( For teachers) 

کنید سپس کلمات جا افتاده را با نگارشی صحیح بنویسیدلطفا به مکالمه زیر با دقت گوش  بارم  

 

That boy is John .He’s British. He’s his uncle. He lives in 

Spain. His friend Mr.Taichi is Chinese.  

I go to the gym  and playtennis on Sundays and Tuesdays. 
 

 ردیف

3 1 

شیراز چند جهانگرد را میبیند . او دوست دارد که بداند آن ها اهل کجا هستند.از آن  فرزانه در بازار وکیل 2

ها سوال می کند و آن ها جواب میدهند ولی فرزانه بعضی از گفته های آن ها را متوجه نمی شود. لطفا 

 به او کمک کنید. 
Farzaneh: Hello .Goodmorning.          Tourists: Hi. Goodmorning. 

Farzaneh: Are you from Turkey?         Tourist: No , I’m from France.  

Farzaneh :Is he Indian?                        Tourist: No ,he’s Brazilian 

Farzaneh: Where’s that woman from?      Tourist: She’s Spanish. 

Farzaneh :  Oh .Who’s he?                   Tourist: He’s MrJalali, our driver.                        

.                                                                           He’s Iranian. 

 

2 

دبیر زبان انگلیسی مینا از او می خواهد که به دوستش زهره که در این درس کمی مشکل دارد ،کمک  3

 کند . متن زیر گفتگوی بین آن دو می باشد.لطفا به مکالمه گوش کنیدو متن زیر را کامل نمایید.  

 
Teacher: Hi Mina. Good afternoon.           

Mina: Hello MrsZahedi. 

Teacher: What do you do on the weekends? 

Mina: I  oftenrelax and study math and English in the morning and I go to the 

gym in the after noon. 

Teacher: When do you go to the English class? 

Mina: On Wednesdayevenings. 

Teacher: Can you help Zohreh in English? 

Mina: Sure. 

Teacher: When? 

Mina: I can help her on Thursday mornings. 

3 

 Out of 8                                Good luck 
 طراح سوال: حمیده بنیادی 
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Listening Test( For students) 

دقت گوش کنید سپس کلمات جا افتاده را با نگارشی صحیح بنویسیدلطفا به مکالمه زیر با  بارم  

 

That boy is John .He’s-------------.He’s his uncle. He lives in -------. 

His friend Mr.Taichi is --------------. I go to the gym  and----------

tennis on ------------------- and -------------------. 
 

 ردیف

3 1 

فرزانه در بازار وکیل شیراز چند جهانگرد را می بیند . او دوست دارد که بداند آن ها اهل کجا هستند.از  2

آن ها سوال می کند و آن ها جواب میدهند ولی فرزانه بعضی از گفته های آن ها را متوجه نمی شود. 

 لطفا به او کمک کنید. 

Farzaneh: Hello .Good morning.     Tourists: Hi. Good morning. 

Farzaneh: Are you from Turkey? Tourist: No , I’m from ----------. 

Farzaneh : Is he Indian?                  Tourist: No ,he’s-----------. 

Farzaneh: Where is that woman from?    Tourist: She’s -------------- 

Farzaneh :  Oh .Who’s he?Tourist: He’s MrJalali, our                        

.                                           driver.He’s ------------. 

2 

دبیر زبان انگلیسی مینا از او می خواهد که به دوستش زهره که در این درس کمی مشکل دارد ،کمک  3

 کند . متن زیر گفتگوی بین آن دو می باشد.لطفا به مکالمه گوش کنیدو متن زیر را کامل نمایید.  

Teacher: Hi Mina. Good afternoon.           

Mina: Hello MrsZahedi. 

Teacher: What do you do on the -------------------? 

Mina: I  often------------- and ------------math and English in the 

morning and I go to the gym in the ----------------. 

Teacher: When do you go to the English class? 

Mina: On --------------------evenings. 

Teacher: Can you help Tahereh in English? 

Mina: Sure. 

Teacher: When? 

Mina: I can help her on --------------------- mornings. 

3 

 Out of 8                                Good luck 
 

 طراح سوال: حمیده بنیادی

 



 

 


