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مدرس :مینا قاضی جوالئی

جاهای خالی را با واژه مناسب پر کنید 9(.نمره)
خوابگاه ،هم کالسی ،تاکسی ،هم اتاقی ،دانشجویان ،دیدم
 .1استاد با ...................جدید کالس صحبت کرد.
 .5شما هر روز از  .....................به دانشگاه پیاده میرفتید؟
 .9قبال با یک دانشجوی خارجی  .................بودم ،اما االن با یک ایرانی در اتاق هستم.
 .4امروز در کالس ،حسن  ..................جدیدمان را به من معرفی کرد.
 .2دیشب من یک فیلم زیبا در سینما . .........................
 .6برادر شما بعضی وقتها با  .....................به کالس می رفت و بعضی وقتها با اتوبوس.


.1

از فعلهای زیر یکی را انتخاب و شکل صحیح فعل را بنویسید 5.2( .نمره)
االن ما دانشجو ( .................................آمدن  -بودن)

.5

آنها پارسال هر روز در پارک ( ..............................شکستن  -دویدن)

.9

بچههای آقای احمدی همیشه در تابستان به مهدکودک ( ................................رفتن  -ماندن)

.4

هفته قبل آنها گلهای زیبا را در پارک ( ...............................عکس گرفتن -دیدن )

.2

مادر هر روز خانه را ( . ...........................زیارت کردن  -تمیز کردن)


-1

برای هر یک از کلمات زیر یک صفت بنویسید و جمله بسازید 4 ( .نمره)
گلها

-5

زمستان

-9

آب میوه

-4

ابرها


.1

در جای خالی ضمیر مناسب را بگذارید 5( .نمره)
آیا شما تمرینها  .......را نوشتید؟

.5

تو دیشب شامـ ..........را خوردی.

.9

دیشب  .........با خانواده در باغ خوابیدیم.

.4

 ..........در کالس درس را خوب فهمیدند


-1

جمله های زیر را با سواالت پرسشی تکمیل کنید 5.2( .نمره)
ساعت دو
 ....................................................به خانه رفتی؟

-5

 ..........................................................................؟

بد نیستم

-9

صندلی ...........................................................؟

کنار میز است

-4

..........................................................................؟

نه ،مداد روی دفترم است.

-2

.........................................................................؟

نه ،مریض نیستم



به سواالت زیر باتوجه به متن پاسخ دهید 2.2( .نمره)

اسم من سارا است .من بیست و هفت سال دارم .خانهی من در تهران است و اصالتاً اهل تهران هستم ولی االن در
مشهد هستم .من یک خواهر دارم .اسم خواهرم مژگان است .مژگان در شیراز دانشجو است .او سه ماه قبل با
همکالسیاش ازدواج کرد .آنها در شیراز خانه دارند اما من در مشهد در خوابگاه هستم.
مژگان هفتهی قبل به مشهد آمد و هفت روز در مشهد ماند .ما هر روز با هم به دانشگاه میفتیم .یکشنبه ظهر
باهم در رستوران دانشگاه غذا خوردیم و بعد به کتابخانه رفتیم .ما هرشب در خوابگاه تلویزیون میدیدیم .او
دوشنبه با قطار به شیراز رفت.
 .1درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
سارا  52سال سن دارد.
سارا و مژگان اهل تهران هستند.
هردو خواهر دانشجو نیستند.
سارا مجرد است و مژگان متاهل است.
سارا در مشهد خانه دارد.

 .5مژگان در کدام شهر دانشجو است ؟
 .9سارا و خواهرش در مشهد چه کارهایی کرند؟

 .4مژگان چند روز در مشهد ماند؟
 .2مژگان چهطور به شیراز رفت؟



با توجه به تصویر زیر به سواالت زیر جواب دهید 6( .نمره)

 .1ساعت  ................دیوار است.
 .5مداد ................ .............است.
 .9کتاب  ...............کامپیوتر ................. ،میز است.
 .4توپ  ............... ...........است.
 .2چه چیزی روی تخت خواب است؟
 .6سگ (حیوان) کجاست؟
 .2آیا پنجره باز است؟
 .8آیا خورشید در آسمان است؟
 .0ساعت چند است؟



درباره تصویر زیر  2جمله بلند و خوب بنویسید 2 ( .نمره)

