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با توجه به تصاویر، دور کلمه مناسب خط بکشید. - 1
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.3  خرداد

  monthyear 

هر عدد را با یک تصویر جور کنید. - 2
a
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 . fifteen (    )

 . seven (    )

 . hundred (    )

 . eighty (    )

 . eleven (    )

 . three (    )
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دور گزینه ي درست خط بکشید. - 3
 . four                                                         
 . sixty                                                 
 . eleven                                                 
 . eighty                                             

1 4 7 3 9
2 16 17 60 50
3 6 11 10 20
4 80 70 50 40

1

my age 



همان طور که می دانید در زبان انگلیسی اعداد شماره تلفن ها را تک تک بیان می کنند. با توجه به این نکته شماره تلفن هاي زیر را به عدد - 4
بنویسید.

   ..................  . three three five nine four six eight

   ..................  . two five six one one nine seven

   ..................  . nine one two four four five six

   ..................  . eight seven three one four five one

   ..................  . zero nine three six nine six five
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روز تولد افراد  زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط متصل کنید. - 5

Months

KhordadOrdibeheshtFarvardin

ShahrivarMordadTir

AzarAbanMehr

EsfandBahmanDay

ماه تولدم
ماه تولد پدرم

ماه تولد مادرم
ماه تولد دوست صمیمی ام

ماه تولد اشخاص زیر را با کشیدن خط به ماه مرتبط وصل کنید. - 6

در متن زیر دور کلماتی که همه حروفشان را تا کنون آموخته اید خط بکشید. - 7
 Matin Bateni is a student. He is ten years old. His birthday is in Aban. His father works in a bank,
and his mother is a clerk in a paint factory. Matin has a younger sister. Her name is Mina. They
are very kind to each other.

عدد مربوط به هر یک از مناسبت هاي زیر را به انگلیسی بنویسید. - 8
آغاز هفته دفاع مقّدسسالگرد پیروزي انقالب اسالمی

Bahman ..................  Shahrivar ..................  
روز جمهوري اسالمیروز دانش آموز

Aban ..................  Farvardin ..................  
روز معلّمسالروز آزادي خّرمشهر
Khordad ..................  Ordibehesht ..................  

Teacher / October / November / December

در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید. - 10

what / when / how / welcome

Today / Monday / Sunday / Wednesday

two / three / four / fine
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هر سؤال یا جمله از ستون سمت چپ را با یک پاسخ از ستون سمت راست جور کنید. - 11
a) Fine, thanks.
b) I’m eleven.
c) Thank you.
d) It’s in February.
e) I’m Mahdi.

 . Welcome to my class. (    )
 . What is your name? (    )
 . When’s your birthday? (    )
 . How are you today? (    )
 . How old are you now? (    )

1
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هر تصویر را با جمله مربوط به آن جور کنید. - 12

A

 . I am five years old. (    )

B

 . Ali is my friend. (    )

C

 . How are you today? (    )

D

 . My brother is seven. (    )
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هر جمله را با یک کلمه از داخل کادر کامل کنید (یک کلمه اضافه است). - 13

 . When is your .................. ?
 . How .................. are you?
 . I am ten .................. old.
 . My .................. is thirteen years old.
 . Who is that .................. ?
 . What’s your last .................. ? 

3

www.20shoo.ir



جاي خالی کلمه هاي زیر را با استفاده از حروف I i ,N n ,T t کامل کنید. - 14

از بین دو پاسخ داده شده، پاسخ مناسب را انتخاب کنید. - 15
 . How old is your brother?
    ) I’m years old. ) He’s twelve.
 . Welcome to our school.
    ) Thank you. ) I’m fine.
 . Who is he?
    ) I’m your teacher. ) He’s my friend.
 . When’s your birthday?
    ) It’s my birthday. ) It’s in November.

با توجه به تصاویر، جمله هاي درست را با عالمت () و جمله هاي نادرست را با عالمت () مشخص کنید. - 16
 . This is a girl. (    )

 . I am five years old. (    )

 . This is Mr. Ebadi. (    )

جدول زیر را با اطالعات مربوط به سه نفر از افرادي که می شناسید پر کنید. - 17
Month and Day of BirthAgeName

 ..................  .................. 
 ..................  .................. 
 ..................  .................. 

یکی از بستگان از شما خواسته که جهت دریافت گذرنامه اطالعات او را در فرم زیر وارد کنید. با نوشتن اطالعات زیر به زبان انگلیسی به او - 18
کمک کنید.

نام و نام خانوادگی: حمید سلمانی سن: نام پدر: نوید شغل: مهندس تلفن همراه: 

آدرس: میدان فردوسی- خیابان خواجه نصیر- پالك شهر: کرج
Last Name:First Name:
Age:Father s name:
City:Phone Number:
Address:Job:
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شما براي گرفتن گذرنامه، مراجعه کرده اید. براي ثبت نام باید مشخصات خودتان را در فرم زیر به انگلیسی بنویسید. - 19
First Name: .................. 
Last name: .................. 
Month of birth: .................. 
Age: .................. 
Job: .................. 
Telephone number: .................. 
Address: .................. 

با حروف در هم زیر عدد صحیح بسازید. - 20

year / school / month / date

جاي خالی را با دانش خود پر کنید. - 22
 . Sunday, .................. , Tuesday, Wednesday, .................. , Friday
 . April, .................. , .................. , July, August, September

هر جمله را با یک کلمه مناسب کامل کنید. - 23

When .................. your birthday?

How .................. are you? Twelve?

My birthday is .................. Mordad.

I am ten .................. old now.

I am a teacher. What .................. you?

Welcome .................. our class.

با توجه به تصاویر و حروف به هم ریخته، در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید. - 24
 . ......................................................

 . ......................................................
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...................................................... . شهریور

ماه هاي سال را به ترتیب شماره گذاري کنید. - 25
 (    ) March (    ) May (    ) August (    ) January
 (    ) February         (    ) April (    ) December          (    ) July
 (    ) June (    ) September            (    ) October (    ) November
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مکالمه هاي زیر را به ترتیب شماره گذاري کنید. - 26
.
...... He is my classmate.
...... Who is that boy?
...... How old is he?
...... He’s twelve.
.
...... I’m Ali Matin.
...... I’m thirteen.
...... How old are you?
...... What’s your name?
.
...... When’s your birthday?
...... And how old are you now?
...... It is in Mehr.
...... I’m years old.

مکالمه زیر را با دانش خود کامل کنید. - 27
 You: How old are you?
 Your friend:       I .................. ten. How about you?
 You: I am eleven .................. old. When’s your birthday?
 Your friend:       It’s .................. July. What about you?
 You: My birthday is in May.

با توجه به فایل صوتی صفحه کتاب درسی، جاهاي خالی را با کلمه مناسب پر کنید. - 28
 A: When’s your .................. ?
 B: In .................. . of Azar.
 A: Oh, it’s in .................. months.
 B: Yep.

با توجه به فایل صوتی صفحه ي کتاب درسی، هر جاي خالی را با یک کلمه مناسب پر کنید. - 29
 A: I’ll bring a big cake to .................. on my birthday.
 B: .................. is that?
 A: .................. .
 B: Good idea.

با حروف داده شده، شش کلمه به انگلیسی بنویسید. - 30
a, k, m, e, b, p, i, t, n

جاهاي خالی را با کلمات داده شده پر کنید. (یک لغت اضافی است.) - 31
old - birthday - Tir - really - years old           

. I am about   .................. .

. How  ..................  is his teacher?  
. My sister's birthday is in  .................. 
. When is her faher's  .................. ?

جمالت زیر را با کلمۀ مناسب کامل کنید. - 32
A. nine minus four is ..................  
B. Twelve plus three is .................. 
C. six - seven -   ..................  - nine - ten  
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با توجه به تصاویر به سؤاالت پاسخ دهید. - 33

1 2
3
4
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8
9
10
1112

What time is it? 
It's  .................. .
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