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.Listening Exam  

Part A

Listen and write a letter in each box.

. گوش آنيد و حرف شكل مرتبط با هر شخص را در آادر بنويسيد  به مكالمه ها) الف  

1) Mr. Azri's family                2) Mina                   3) Mr. Vahidi

4) Hamid 5) Jack 6) Majid

Part B 

Erfan describes his friends. listen and check   Yes  √   or      No  √   

. گوش دهيد و در جدول درست يا غلط بودن جمالت را مشخص آنيد  عرفانبه ) ب 

No  Yes  

Ali is Erfan's best friend . 

Reza is not clever . 

Hamid is a funny boy . 

Erfan's friends aren't hardworking . 
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Part c 

Farhad and his family are on holiday in England. Listen to him and answer the questions.

. هيد در مورد تعطيالتش گوش دهيد و به سواالت پاسخ درست د فرهادبه يادداشت ) ج

1) Is Farhad's mother going shopping ? ……… , …………………………

2) Is his father buying a form ? ……….. , ……………………………………

3) What's Farhad's sister doing ? ………………………………………

Part D 

Mina and Sara are talking on the phone . Listen and answer the questions . 

.به آنها گوش دهيد و به سواالت پاسخ آامل دهيد . تلفني با هم صحبت مي آنند راو سا ينام) د

1) What's Sara's cousin like ?........................................................................

2) Is there any river near the Park ? ………………………………………...

3) What do they play ? …………………………………………………………

نام و نام 
خانوادگی

امضاء  دبير

منره جتديد
با عدد نظر

و حروف

نام و نام
خانوادگی دبير

امضاء

منره مستمر
و عدد با

حروف

مجع منره
با پايانی

حروف و عدد

با منره شفاهی
حروف و عدد

با منره کتبی
حروف و عدد
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Reading and Writing 

Part A

Read the sentences and fill in the blanks with a correct word.

. آامل آنيد با کلمات مناسب جمالت زير را ) الف

1) My friends……………………… the Holy Quran at new year. ( say – recite – sing )

2) We……………………… New year days . (make – enjoy – clear )

3) I ‘m……………………the the timetable. ( cheking, travelling-going)

4) Ali is not very………………….He usually forgets things.(careful-brave-upset)

Part B 

Read the conversation between Nima and Reza. Circle the correct words to complete it. 

. مکالمه تلفنی نيما و رضا را بخوانيد و دور کلمه صحيح خط بکشيد) ب  

Nima: Hi Reza. This isNima . I'm in the library . Where are you ? 

Reza: I'm in the library , too .  

Nima: Really ? I'm ( sit – sitting ) on a chair near the computer .  

Reza: I ( don't – am not ) see you. There ( is – are ) many students in the library .  

Nima : Well , the color ( 's – of ) my shirt is yellow .  

Reza : Oh yes, I think I see you .  
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Part C

Maryam writes about her picnic day. Read it and complete the sentences with the words 
in the box . 

  )يک لغت اضافی است  . (در مورد روز گردش را کامل کنيد  مبا انتخاب کلمات مناسب ، يادداشت مري) ج

(Talking-Friday-plays-making-go out-river-playing-says-kind) 

We often ……………………. In the summer . Today is ……………….. and we are in a beautiful park 

near a ……………… . My cousin and my brother are …………………. Football. My father is 

……………….. kebab . My aunt ………………a game . She is very ……………….. . My mother and My 

sister are ………………. about flowers . We have a good time in summer. 

Part D 

Teacher is asking some students about the pictures .Look at the pictures and answer the 
questions completely . 

. به سواالت معلم با توجه به شکل های داده شده پاسخ کامل دهيد ) د    

Teacher : Do the tourists visit Yazd ?  

Student 1 : ………, …………………………………………….. 

Teacher : How is Mrs. Rezaei traveling ?  

Student 2 :………………………………………………………  

Teacher: Do you search the web in your free time?  

Student3 : No , ………usually……………………………………. . 
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Part E 

This text is about Mr. Amiri. But it has four mistakes .Find them and write correct form. 

. نها را بنويسيد آنها را بيابيد  و شکل درست  آ.اشتباه گرامری دارد  ٤متن زيررا يکی از دانش آموزان نوشته که )  ه 

This is Mr. Amiri . He teach English in our school . There is 20 boys in his class . He 

always get up at 7.00 . He eats food then goes to school . He don't go by bus. He is kind 

and serious . 

Part F 

Read This text  carefully . 

.را بخوانيد و به سواالت پاسخ دهيدمتن زير 

) و   

 ‐Now , are these sentences true or false ? 

I'm Jack . I'm from Japan . Now I live in  Boston . I don’t find anyone 

here . But I like to have some friends . I work at an airport. I'm a 

receptionist .  I see many tourists. I often help them to fill out the 

forms and I check their passports . I work all days and on weekends, too 

. It's very hard but I love my job . 
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. مشخص کنيد  Fوجلمات غلط را با   Tجمالت درست را با 

1) He works on weekends .   T      F 

2) He has some friends .  T    F 

3) His job is hard .    T    F 

4) He doesn't help the tourists .   T      F 

 ‐  Answer the questions . 

.با توجه به متن پاسخ کامل  دهيد

5) Is JACK living in japan now ?  …………………………………………………………..

6) What's his job ? ………………………………………………………

7) Does he check the passports ? ………………………………………………….

Good Luck  
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