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 انگلیسی

1. A: What the man doing?            B: He ……………… 

a) is taking a bus                         b) hire a taxi 

c) is hiring a taxi                          d) hires a taxi 

2. A: Do you set the table?            B: No, I don’t. I …….. set the table. 

a) not                       b) never                         c) often                           d) always 

3. A: …………. do you play?               B: At 6:30 p.m. 

a) Where                b) Why                             c) How                       d) What time 

4. He reads ……. book. 

a) her                    b) your                      c) our                         d) his 

5. Airplane is …………… .  

 

a) landing             b) takes off            c) lands                d) taking off 

6. What’s that boy like?  

a) talkative                 b) upset            c) neat            d) funny 

 6. Which one is different? 

a) Ali’s book                b) our school            c) the door of class                d) my pen 

 در کدام گزینه غلط گرامری وجود ندارد؟. 7

a) He sometime play ping-pong.                 b) How does you go to school? 

c) Who helps lost children?                         d) it’s the bag of Ali 

 کدام گزینه صفت منفی است؟. 8

a) neat                         b) polite                        c) generous                      d) cruel  

 است؟( رو به باال)صدای کدام جمله خیزان . 9

a) What’s your name?                                b) Does she eat nuts? 

c) I don’t watch TV.                                     c) Ali is clever. 
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 ایران سفیر انگلستان را بپذیرد( ب         ایران حاکم افغانستان نباشد                 ( الف

 انگلستان سواحل ایران را آزاد کند( ایران اجازه لشکرکشی به هند را به کسی ندهد           د( ج

 :میرزا حسن رشدیه در همه شهرهای زیر مدرسه جدید ساخت به جز. 7

 تبریز( د  مشهد( ج   شیراز( ب       قم           ( الف

 مشروطه در زمان کدام پادشاه بود و فرمان مشروطه چه زمانی امضا شد؟انقالب  .8

 5281خرداد  54مظفرالدین شاه، ( ب  5281مرداد  54محمدعلی شاه، ( الف

 5281مرداد  54مظفرالدین شاه، ( ب  5281خرداد  54محمدعلی شاه، ( الف

 کدام کشور جز دولت های محور نبود؟. 9

 ایتالیا( ژاپن                    د( کره                       ج( ب      آلمان                ( الف



 

 دلیل مخالفت امام با اصول شش گانه چه بود؟. 51

 ایجاد وابستگی به بیگانگان( ب   تحکیم سلطه آمریکا بر ایران     ( الف

 گزینه الف و ب( د     زیر پا گذاشتن اسالم  ( ج
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