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1 Listening

دانش آموز عزیزدر این قسمت ،شش سوال را خواهید شنید.هر سوال سه بارتکرار خواهد شد و پس از شنیدن هر 
سوال به شما فرصت داده خواهد شد که پاسخ خود را براي سوالهاي یک تا شش در پاسخنامه بنویسید.  

 6

دانش آموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید سپس به سواالت به شکل خواسته پاسخ دهید.   2

7. Zohreh was upset because she couldn’t invite …………… to her birthday. 
a. Mina’s mother b. her close friend c. Maryam’s sister

8. Who isn’t available till next Wednesday?
a. Mina’s mother b. Zoheh’s mother c. Maryam’s sister

9. Where does Mina live?

2/5

دانش آموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید سپس به سواالت به شکل خواسته پاسخ دهید.   3

10. Where did Michelle’s father study?

11. What are Michelle’s brothers interested in?

2

دانش آموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید، سپس جاهاي خالی را پر کنید.   4

Sara :  So did you have a good year, Andy? 

Andy:  Yeah, it was pretty good, thanks. How about you? 

Sara :  I had a good year, too. 

Andy:  Did you do anything ..…12..…this year? 

Sara :  Well, I took a judo class. That was fun. And you? 

Andy:  I went to Canada for a ..…13..…It was terrific. 

Sara :  What was your best experience in Canada? 

Andy:  On the ski slopes. I went skiing every day. 
 I really enjoyed it. 

Sara :  That's great. And I ..…14..…next year is even better. 

1/5
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٢

5Vocabulary
با توجه به تصاویر داده شده جمالت زیر را کامل کنید. 

15. “Where is your father, Ahmad?”
 He is sitting in the b………... and drinking tea. 

16. My brother always uses a m…………… dictionary. 

1

براي هر کلمه مشخص شده از ستون   6A یک تعریف از ستون  B  انتخاب کنید. ( در ستون B  یک تعریف اضافی 
است.) 

 B A 
17. calmly

18. tide

a. a book in which you record

b. help somebody remember something

19. figure out

20. remind

c. in a quiet way

d. the rise and fall of the sea

e. to find a solution or arrive at an answer to

 2

جمالت زیر را با کلمات داده شده کامل کنید.( یک کلمه اضافی است.)  7

shared, cooling, radiation, effectively, replaced

21. He played his role very ………………. .. 

22. My sister ………. her food among the poor children.

23. My mother carefully …………. the China plate on the shelf.

24. Wind towers are natural air ………….systems and can be used instead of electrical air 
conditioners. 

2
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٣

کلمه اي که با سه گزینه دیگر هماهنگی ندارد را پیدا کنید.   8
25. a. water b. tree c. coal d. sun
26. a. pollution b. waste c. garbage d. resource
27. a. effective b. useful c. confusing d. helpful
28. a. generate b. use up c. absorb d. digest

1

9Grammar
شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در جاهاي خالی بنویسید.

29. I think Mina ………. a new mobile phone, hasn’t she? (to buy) 

30. Three people ………… in the car accident last week. (to kill) 

31. Before my brother moved to China, he………. Chinese. (to learn) 

32. The letter must …..…. to the company immediately. (to send) 

2

پاسخ صحیح را از بین گزینه هاي داده شده انتخاب کنید.  10
33. I was sure I ………. him before. 

d. would meetc. had metb. have meeta. meet
34. What …………… you do if you were my father? 

d. hadc. mayb. willa. would
35. The book ……….. you want isn’t available now. 

d. whomc. whichb. whoa. whose
36. A: When do they collect the waste every night?  B: The waste ………… about at 9. 

d. is collectedc. collecteda. should collect b. collect

2

با هر گروه از کلمات زیر یک جمله ي کامل بنویسید.   11
37. went/ my brother/ to the library/ at all/ he/ didn’t/ but/ study.

38. watching/ bought/ her father/ is/ the DVD/ has/ she/ that/.

2

 12
Writing 

جمالت زیررا با کلمات ربط داده شده کامل کنید. 
 (and, or, but, so) 

39. He can buy the dictionary, …………. he can borrow it from the library. 
40. There was no bread at home, ………….. my mother went out to buy some. 
41. My sister loves apples, ………… she hates bananas. 
42. Ali bought a new coat, ………… he wore it for two years . 

2
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٤

جمالت زیر از یک پاراگراف در هم ریخته انتخاب شده است .آنها را به گونه اي مرتب کنید که یک پاراگراف معنا    13
دارشکل گیرد. سپس فقط با نوشتن حروف ، ترتیب درست جمالت را در پاسخنامه بنویسید. 

43. 
a. They also cause rain.
b. The rain makes the air fresh and clean.
c. Trees are very valuable.
d. Thus, trees play a big and important role in our life.
e. They supply us with many necessary things of everyday life.
f. For example, they take carbon dioxide from the atmosphere and fill it with oxygen.

 1/5

براي هر کدام از پاراگراف هاي زیر یک  Topic Sentence بنویسید. 14  
44. Doctors _____________________________________________________. They lead a

hard life. They have a lot to do. They get up early in the morning and go to the hospital. They
work without taking a break. Since doctors work so hard, we must realize their value.

45. Fruits ___________________________________________. Most of them have a good
taste. They are really delicious. Examples of fruits are apples, oranges and bananas. Fruits have
many vitamins and minerals, including Vitamin C, Vitamin E, and Potassium. For these reasons,
it is a good idea to eat lots of fruits to stay healthy.

46.  Forests _____________________________________. We depend on forests for our
survival, from the air we breathe to the wood we use. Besides providing habitats for animals and
livelihoods for humans, forests also offer watershed protection, and climate change.

 1/5

با استفاده از اطالعات داده شده یک پاراگراف درباره ابوعلی سینا درپاسخنامه بنویسید.    15
 Birth :    359 Shamsi, Bokhara 

 Job :    scientist, physician, philosopher 

 Books :     Ghanoon in medicine ,Shafa in philosophy 

 Death :     419 Shamsi, Hamedan 

47. Avicenna was one of the most famous Iranian……………………………………….. . 

…………………………………………………………………………………………. . 

 3
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٥

 16
Reading

متن زیر را بخوانید و به سواالت به صورت خواسته شده پاسخ دهید.
       Many countries now think that cars that burn fossil fuels should be replaced by electric cars. 

Electric cars don’t burn gasoline in the engine, so they don’t make the air dirty and unclean. 
They use electricity stored on the car in batteries. 

The electric car is usually plugged in at night. The car can be plugged into a special charging unit 
even at houses. Some electric cars can be plugged right into a regular electrical wall outlet. Others 
need a larger outlet, like the kind that a stove or a vacuum cleaner plugs into. 

The engineers are trying to make better batteries that hold more energy and last longer. To 
overcome the problem of charging electric cars, hybrid cars are also available. Hybrid cars 
combine the benefits of gasoline engines and electric motors. They can be designed to meet 
different goals, such as better fuel economy or more power.

48. Why don’t electric cars make the air dirty and unclean?

49. When is usually the electric car plugged in?

50. Why do people use hybrid cars?

a. True b. False51. Electric cars use both fossil fuel and electricity.

52. Not all electric cars have batteries. a. True b. False

 4

متن زیر را بخوانید و گزینه صحیح را انتخاب کنید.   17

  The size and shape of your ears show your character more than any other part of the face. Other 
parts of the face change shapes as we get older, but ears do not change their shapes. They only 
change in size. 

Reading people’s character from their ears is a very old science. In the past people thought that a 
person’s ears with color were dangerous. They also thought that the shape of the ears showed if a 
person was musical or not. Today, too many people believe that the size and shape of the ears 
help you know if a person is musical. Ears are all different, and each different thing has a 
meaning. 
 Next time you look at a person, see if his or her ears are large, medium-size, or small. Look at 
the lobes(نرمه گوش). Ears that are always red mean that a person may get angry easily. Ears that 
are always cold and nearly white color mean that a person has a nervous character.  

 4

»ادامه سؤاالت در صفحه ي شش«
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٦

53. When we grow up, _____.

a. our ears will not change in size
b. our ears will be the same size.
c. our ears will get colder
d. our ears will not change in shape.

54. If someone’s ears are red, it means _____.

a. he/she is a kind person
b. he/she is very happy
c. he/she may get angry easily
d. he/she drinks a lot

55. If you look at someone’s ears, the right way is to see _____.

a. his face, ears and nose
b. the size, color and shape
c. his mouth, eyes and nose
d. the hair, eyes and color

56. How can we find out a person has a nervous character through his/her ears?

a. When they are cold
b. When they are medium-size
c. When they are not white color
d. When they are musical

 Good Luck 

 40 جمع نمره  
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نمرهراهنماي تصحیحردیف

 1 
با سالم خدمت همکاران محترم  

 .نمره 1هر کدام  6 تا 1سوال 
1. do exercise 2. dishwasher 3. renewable energy
4. at the top of each page     5. sun or sunshine 6. You can carry it everywhere.

6 

 .نمره /.)5( 9نمره و سوال  1هر کدام  8و 7سوال  2 
7. b 8. c 9. She lives in another neighborhood.5/2

 نمره 1م هر کدا 11و 10سوال  3
10. He studied in Canada. 11. They are interested in soccer.

or they are crazy about soccer.

2 

 نمره )/.5(هر کدام  14تا 12سوال   4
12. special 13. vacation 14. hope

5/1 

 نمره  /.)5( هر کلمه صحیح  5
15. balcony 16. monolingual

1

نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح   6
17. ( c ) 18. ( d ) 19. (  e  ) 20. ( b  )

2 

نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح  7
21. effectively 22. shared 23. replaced 24. cooling

2 

ه رنم  /.)25( هر پاسخ صحیح  8  
25. c/ coal 26. d/ resource     27. c/ confusing 28. a / generate

1 

 رهنم/.)5(هر پاسخ صحیح   9
29. has bought 30. were killed 31. had learned /learnt 32. be sent

2 

هنمر/.)5(هر پاسخ صحیح   10   
33. ( c ) 34. (a) 35. (c) 36. (d)

2 

نمره )1(هرجمله  صحیح    11
37. My brother went to the library     , but he didn’t study at all.

 (0/5)  (0/5) 
38. She/ Her father is watching the DVD   that her father/ She has bought.

 (0/5)  (0/5) 

2
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ه رنم  /.)5( هر پاسخ صحیح  12  

39. or 40. so 41. but 42. and
2

هرنم  /.)25( هر پاسخ صحیح  13
43.  ( c / e  / f / a  / b / d )۵/١

نمره/.)5(هرجمله  صحیح . نمره لحاظ گردد  topic sentenceهمکار محترم در این بخش باتوجه به رعایت  14
 ) 46تا  44سواالت ( 

۵/١

ه رنم  )3. (همکار محترم در این بخش باتوجه به رعایت اصول پاراگراف نویسی  نمره لحاظ گردد  15  
 47. 

3 

نمره 5/0هر کدام  52و  51و سواالت  نمره 1 مهر کدا50تا 48هپاسخ صحیح سؤاالت شمار 16
48. They don’t make the air dirty and unclean because they don’t burn gasoline in the engine.

 (0/25)  (0/75) 

49. The electric car is usually plugged in      at night.

 (0/25)  (0/75) 

50. people use hybrid cars  because    Hybrid cars combine the benefits of gasoline engines
       (0/25)  (0/75) 

and electric motors.  

51. False 52. False

4

١٧ 
نمره 1 مهر کدا  56  تا 53هپاسخ صحیح سؤاالت شمار

53. ( d )                 54. ( c )           55. ( b )                56. (a )
4 

 40  جمع نمره
 با آرزوي سالمتی و شادکامی براي شما همکاران عزیز

  .نظر همکاران محترم صائب است

@rahemoshaver99



 باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی  مدت امتحان : 120 دقیقه: سؤاالت  امتحان نهایی  درس : زبان انگلیسی (3) رشته : کلیه رشته ها 

تعداد صفحه  6/5/تاریخ امتحان: 12 پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه  :1398        ویژه ناشنوایان   ساعت شروع: 8 صبح 
 آموزشی

 
مرکز سنجش و پایش کیفیت دانش آموزان روزانه، بزرگسالوداوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال 1398 

http://aee.medu.ir

نمرهسؤاالت (پاسخ نامه دارد)ردیف

١

1Vocabulary
با توجه به تصاویر داده شده جمالت زیر را کامل کنید.

1. Iran is rich in oil r……………. . 

2.  I circled the dictionary e…….. for the word “purpose”. 

1 

براي هر کلمه مشخص شده از ستون   2A یک تعریف از ستون  B  انتخاب کنید. ( در ستون B  (.یک تعریف اضافی است 
 A 

3. No one can live forever.
4. Those sofas convert into bed.
5. Mom will forgive me for breaking the vase.
6. We’ll need to arrange the chairs around the table.

B 

a. to change in form or character
b. to put things in a neat, attractive, or useful order
c. to suddenly decide to do something
d. to stop being angry with someone
e. for all time

 2

جمالت زیر را با کلمات داده شده کامل کنید.( یک کلمه اضافی است.)  3

origin, generous, diet, effectively, share

7. Being able to communicate………..   is one of the most important life skills 

8. Elders have a lot to ……. with us: their life experiences, failures, successes and many more.

9. A complete dictionary also tells you about the ………. of words and the story behind them. 

10. A: I would like to follow a healthy ………. .  B: Good idea. Eat more fruit and vegetables. 

2
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٢

جمالت زیر را با کلمه اي مناسب از دانش خود کامل کنید.   4
11. I have recorded my thoughts and feelings on my d---- every day for 10 years.

12. This book has only a two-page i----------- . It is about the writer and his success.

13. Nowadays d----- for organic food is increasing.

1/5

پاسخ صحیح را از بین گزینه هاي داده شده انتخاب کنید.  5

14. A: How did you ………. your room?  B: Actually it was very hard. We used coal.
d. measurec. heatb. coola. power

15. Workers in the emergency ………. such as the police and the fire department are forbidden 
 from leaving their duties.

d. devicesc. periodsb. servicesa. passengers
16. A: How do pilots direct the airplanes in the sky?     B: They ………. with the airport by radio.

a. communicate  b. communication c. communicative  d. communicatively
17. A: What was the purpose of his trip?  B: It was for visiting his ……… and his family.

d. homelandc. hintb. centera. honor

2

6Grammar
شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در جاهاي خالی بنویسید.

18. I think more money should ………. on education. ( to spend ) 
19. Paul had gone home before I ………. at the party. ( to arrive ) 
20. Last night my father ………. home very late, didn’t he? ( to come ) 
21. If we found two hundred dollars, we ………. it to the police station. ( to give) 

2

پاسخ صحیح را از بین گزینه هاي داده شده انتخاب کنید.  7

22. I ………. to play ping pong when I was six years old. 
d. will be taughtc. taughtb. was taughta. had taught

23. She answered all the questions correctly ………. she had studied well. 
d. whenc. becauseb. althougha. before

24. The woman ……….. my sister met in the hospital is a nurse. 
d. whomc. whichb. whata. where

25. Aida burst ……… tears when she saw her score. 
a. into b. on

26. Emily sings beautifully,  …………? 
a. is she b. does she

c. over

c. isn’t she

d. up

d. doesn’t she

2.5

با هر گروه از کلمات زیر یک جمله ي کامل بنویسید.   8

27. very fast / the dog / is / which /runs / brown.

28. employed /  during / a lot of / the last five years / have been / workers.

2
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  درهر یک از شماره هاي زیر یک گزینه از نظر دستوري اشتباه است.آن را مشخص کنید.
 
 
 
9

29. The students which studied math last year felt bored very soon.
 A B  C      D 

30. If the owner agrees, the building will repair next month.
 A  B  C  D 

31. You haven’t been in class since Thursday, did you?
 A  B  C  D 

32. When I got to my class, I realize that I had forgotten my English book.
 A  B  C  D 

2

 10Writing 
جمالت زیررا با کلمات ربط داده شده کامل کنید. 

 (and, or, but, so) 

33. You can buy a shirt ………. you can save your money. 
34. There was nothing at home to eat ………I went to a restaurant. 
35. My friend had a lot of problems ………. she didn’t tell me anything. 
36. He wrote some books for children ………… translated a lot of story books. 

2

یک پاراگراف با عنوان    11 smoking بنویسید و ازتمام موارد ذیل در آن استفاده کنید. پاراگراف باید شامل جمالت
 (concluding sentence) , (supporting sentence), (topic sentence).37  باشد  .

 _ causing diseases such as lung cancer
 _ increasing stress and depression
 _ a common terrible habit among people
 _ being addictive and difficult for smokers to quit

 3

جمالت زیر را مرتب کرده و به شکل یک پاراگراف درآورید. جمالت   12 , (supporting sentence), ( topic sentence)
(concluding sentence).را مشخص کرده و در جدول داده شده در پاسخنامه بنویسید 

38. You can often see them playing at school or in the street.
39. If a player is very good, he may go on to play for a famous team.
40. In high schools, students may play football on a team.
41. There are many popular sports in my country, but the most popular one is football.
42. Football is really a national sport in my country.
43. Many children begin learning to play football when they are very young.

 3

 1344. 
 (topic sentence),  (supporting sentence) , (concluding sentence) پاراگراف  زیر را بخوانید و جمالت

رامشخص کرده و در جدول داده شده در پاسخنامه بنویسید.
Ants are found everywhere in the world. They live in anthills. Ants are generally red and black in 
color. They have two eyes and six legs. They are social insects. Ants are one of the most 
wonderful creature that exist on the earth. 

3
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 14Reading
متن زیر را بخوانید و به سواالت به صورت خواسته شده پاسخ دهید.

Suppose that you have a very small vocabulary. Also suppose that you don’t know how to get the 
meanings of new words. When you come across an unfamiliar word, that word may stop your 
understanding of the passage. Your eyes pause too long on the word as you try to get its meaning. 
You go back and read the word again, try to get its meaning from the context. As a result, you 
read much more slowly than you should, and you find that the difficult word is a wall to your 
comprehension. Suppose that you know many words and that you are skilled in finding the 
meanings of new words. Your eyes move quickly and you read rapidly. You comprehend what 
you are reading. If you have a good vocabulary, you are more interested in reading.

45. What may happen when you come across an unfamiliar word?

46. How does having a good vocabulary influence your reading habit?

47. What is the closest synonym for the word “suppose”?

a. believe b. accept c. understand d. imagine

a. True b. False48. Unknown words in a passage may make comprehension easier.

49. The meaning of a new word may be guessed from the text. a. True b. False

4

متن زیر را بخوانید و گزینه صحیح را انتخاب کنید.   15

What do people need to light their homes and drive cars? Energy!
Energy gives power to many things we need and use. Most of the energy people use comes from 
coal, oil, and gas. They are called fossil fuels. Those fuels come from fossils under the ground. 
Fossils are the remains of plants and animals that lived long ago. Burning fossil fuels pollutes the 
air. The air becomes dirty. That can be harmful to people, animals, and plants.
Now more people are using clean energy. Such energy does not pollute the air. Two kinds of 
clean energy are wind power and solar power. 
Solar power: The sun gives Earth heat and light. Some homes have solar panels on the roof. The 
panels collect sun light and turn it into electricity. That is a kind of energy. It lets people do many 
things. For example, we use electricity to light our homes and watch television. Solar power can 
also be used to warm up the water in our homes.
Wind power: People can turn wind energy into electricity. Wind turbines are machines that spin 
when the wind blows. They make electricity.
50. Where does most of the energy that people use come from?

a. the wind b. plants c. fossil fuels d. the sun

 4
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51. What are two examples of clean energy?
a. solar power and electricity b. wind power and solar power
c. fossil fuels and wind power d. electricity and fossil fuels

52. What is the main goal of using clean energy?
a. to replace the sun and wind with man-made energy sources
b. to remove pollution from the air as quickly as possible
c. to stop destroying fossils from long ago
d. to create electricity without creating pollution

53. What is the closest synonym for the word “spin”?
a. turn b. run c. fly d. climb

16
متن زیر را بخوانید و به سواالت به صورت خواسته شده پاسخ دهید.

Jabbar Baghcheban is well known for opening the first Iranian kindergarten and the first deaf 
school for Iranian kids. He is the writer of the book “Method of teaching the deaf” in which he 
explained his method of teaching the deaf, known as “oral hand alphabet system”. He devoted his 
life to speech training of Iranian deaf students. There are plenty of Baghcheban schools all across 
the country now for deaf kids. Mirza Jabbar Asgharzadeh was born in Yerevan, Armenia. His 
origin was from Tabriz or Urmia in the Iranian Azerbaijan region. The first kindergarten he 
established was called the Baghche_ e _ Atfal which means the “kid’s garden”. That is why he 
was given the nickname Baghcheban which means “ gardener” in the Persian language. He 
founded a school for the deaf in 1924. That school was located next to his kindergarten. In 1928 
he wrote the first Iranian children’s book in Persian. The book was called Baba Barfi which 
means “snow daddy”. 

a. True       B. False

54. Why is he called “Baghcheban”?
55. When did he write the first children’s book?
56. What is the book “Method of teaching the deaf” about?
57. Jabbar Baghcheban is famous for opening a school for blind people.
58. Jabbar Baghcheban was born in Armenia but he is from Iran originally.    a. True       B. False

Good Luck 

 4
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با سالم خدمت ھمكاران محترم 
 نمره  /.)5( هر کلمه صحیح  1

1. resources 2. entry

1

نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح   2
3.  ( e )                          4. ( a )                             5. (  d  )                   6. ( b  )

2 

نمره /.) 5(هر پاسخ صحیح  3
7.  effectively                   8. share              9. origin             10. diet

2 

نمره /.)  5(هر پاسخ صحیح   4  

11. diary                      12. introduction               13. demand

1.5 

نمره/.)5(هر پاسخ صحیح   5   

14.  c/ heat                   15. b/ services              16. a/ communicate             17. d/ homeland

2 

نمره/.)5(هر پاسخ صحیح  6   

18. be spent             19. arrived                  20. came                    21. would/ might/ could give

2 

نمره/.)5(هر پاسخ صحیح   7   

22. b/ was taught            23. c/ because      24. d/ whom            25. a/ into        26. d/ doesn’t she

2.5 

  نمره)1(هرجمله  صحیح    8

27. The dog which      runs very fast is brown.
 (0/5)  (0/5) 

28.  A lot of workers   have been employed   during the last five years.
 (0/25)  (0/5)  (0/25) 

2

نمره/.)5(هر پاسخ صحیح  9   

29. a/ who     30. c/ will be repaired       31. d/ have                    32. c/ realized

.همکار محترم در این سوال نیازي نیست که دانش آموزان عزیز گزینه نادرست رااصالح کنند

2 
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نمره /.)  5(هر پاسخ صحیح   10  

33. or 34. so 35. but 36. and
2

و  , supporting ,concluding  topic جمالت ھمكار محترم در این بخش باتوجھ بھ رعایت اصول پاراگراف نویسي و نوشتن11
 3       ) 37(سوال  .نمره كامل لحاظ گردد  استفاده از عبارات  داده شده

 ) 38- 43سواالت (    نمره/.)٥(ھرجملھ  صحیح   12
Sentence  Descriptor 

41. There are many popular sports in my country, but the most
popular one is football.

Topic 
 Sentence

43. Many children begin learning to play football when they are
very young.

Supporting 
Sentence  

38. You can often see them playing at school or in the street.Supporting 
Sentence  

40. In high schools, students may play football on a team.Supporting 
Sentence  

39. If a player is very good, he may go on to play for a famous
team.

Supporting 
Sentence  

42. Football is really a national sport in my country.Concluding 
Sentence  

3

13 

14 

44  نمره/.)٥(ھرجملھ  صحیح 
Sentence  Descriptor 

Ants are found everywhere in the world.  
Topic 
Sentence 

They live in anthills. Supporting 
Sentence  

Ants are generally red and black in color. Supporting 
Sentence  

They are social insects. Supporting 
Sentence  

 They have two eyes and six legs. Supporting 
Sentence  

Ants are one of the most wonderful creatures that exist on the 
earth. 

Concluding 
Sentence  

 نمره /.)٥(ھر كدام   49و  48نمره و شماره  ١ھر كدام 47تا  45پاسخ صحیح سؤاالت شماره
45. That word may stop my understanding of the passage.

  1
you are more interested in reading. vocabulary , If you have a good .64

 0.25  0.75 

47. d/ imagine 48. b/ False 49. a/ True

3 

4
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16 

نمره ١ ھر كدام53تا   50پاسخ صحیح سؤاالت شماره

50. c/ fossil fuels 51. b/ wind power and solar power
52. b/ to remove pollution from the air as quickly as possible 53. a/ turn

 نمره /.)٥(ھر كدام   58و  57نمره و شماره  ١ھر كدام 56تا  54پاسخ صحیح سؤاالت شماره

54. The first kindergarten he established was called the Baghche_ e _ Atfal which means the
“kid’s garden”. That is why he was given the nickname Baghcheban which means “ gardener” in
the Persian language.

55. In 1928 he wrote the first Iranian children’s book in Persian.

56. It explained Baghcheban’s method of teaching the deaf, known as “oral hand alphabet
system”.

57.b/ False 58. a/ True

4
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 40  جمع نمره
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١

1 Listening
دانش آموز عزیزدر این قسمت شش سوال را خواهید شنید.هر سوال سه بارتکرار خواهد شد و پس از شنیدن هر 

سوال به شما فرصت داده خواهد شد که پاسخ خود را براي سوالهاي یک تا شش در پاسخنامه بنویسید.  

 6

دانش آموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید، سپس گزینه صحیح را انتخاب کنید.   2

7. Which one is clean energy? Wind or Coal? ………. . 

8. Scientists try to use clean energy because they ………………. . 
a. do not pollute the earth b. are harmful to the environment
c. cannot be replaced d. cannot be turned into other forms of energy

9.  When renewable energy is used, the demand for fossil fuels ………. . 
a. is produced b. is made c. is reduced d. is provided

2/25

دانش آموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید، سپس گزینه صحیح را انتخاب کنید.    3

10. Bijan didn’t tell Mehran about the problem because ………. .
a. it was an emergency b. it was a secret
c. he didn’t need any money

11. Why has Bijan saved some money?

a. to buy a new pair of shoes

d. he had no mobile phone

b. to solve his friend’s problem
c. to help Mehran d. to buy a new mobile phone

1/5

دانش آموز عزیز به فایل صوتی به دقت گوش دهید، سپس گزینه صحیح را انتخاب کنید.    4
12. Ali is doing research on …………. .

a. heart attack b. human’s life

13. Where does air pollution mostly happen?

a. big cities b. roads

c. air pollution

c. highways

14. Polluted air causes different ………. to human.

a. reasons b. diseases c. ways

2/25
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٢

5Vocabulary
با توجه به تصاویر داده شده جمالت زیر را کامل کنید. 

15. We have to speak louder, because my grandfather is ………of hearing. 

16. In opposite to fans, ………(s) use wind to generate electricity. 

1

براي هر کلمه مشخص شده از ستون   6A یک تعریف از ستون  B  انتخاب کنید. ( در ستون B  (.یک تعریف اضافی است 
 A 

17. There are some helpful tips on how to use a dictionary more effectively.
18. She agreed some parts of her personal diary to be published.
19. Strong tides make swimming dangerous.
20. We can convert some sofas into a bed.

B 
a. the rise and fall of the sea
b. in a quiet way
c. a book in which you record your thoughts and feelings
d. to change in form or character
e. in a way that is successful and achieves what you want

 2

جمالت زیر را با کلمات داده شده کامل کنید.( یک کلمه اضافی است.)   7

 combination, compile, dedicated, consume

21. Nowadays the new light bulbs ………. less electricity. 

22. As a great artist, he has used a ……….of paints in his works.

23. Dr. Gharib was regarded as a ………. physician and he spared no pains to help sick people.

1/5
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نمرهسؤاالت (پاسخ نامه دارد)ردیف

٣

جمالت زیر را با کلمه اي مناسب از دانش خود کامل کنید.   8
24. Plants a………. carbon dioxide from the air.

25. H is the chemical s ……….. for hydrogen.

26. In Germany people usually h………. each other when they meet.

1/5

9Grammar
 مکالمه زیر را بخوانید و شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در جاهاي خالی بنویسید.

Ali: Hi, Amir. How are you? 
Amir: Hi, Ali. Just fine 
Ali: It …27……rather cold today, doesn’t it? ( to seem) 
Amir: Yes. I ……28…… to go swimming before I left home. ( to decide) 
Ali: It’s a pity! If it were fine, We …29…… swimming today. ( to go) 
Amir: by the way, let’s go to a restaurant and eat something. 
Ali: OK. I know a restaurant in which a variety of sea foods ……30…. .( to serve) 
Amir: Umm! That’s a great idea. 

2

پاسخ صحیح را از بین گزینه هاي داده شده انتخاب کنید.  10
31. The train ……….. he catches early in the morning is not very crowded. 

d. whosec. whob. whicha. whom
32. Some dangerous gases ……….  when we burn garbage. 

d. may be producedc. may producea. was produced  b. produce
33. The old man wasn’t very ……….. and kept to himself. 

a. communicate b. communication c. communicative d. to communicate
34. I did not read the introduction and jumped ……… the next part. 

d. overc. upb. ona. into

2

با هر گروه از کلمات زیر یک جمله ي کامل بنویسید.    11

35. rained / brown / for months / everything / because / hadn’t  / in the garden / was / it.

36. famous / lives / the woman / professor / next door / is / who / a.

2

12
Writing 

جمالت زیررا با کلمات ربط داده شده، کامل کنید. 
 (and, or, but, so) 

 

37. The early bird catches the worm, ……. if you want to succeed, wake up and start work early. 
38. He bought a house, found a job, …….. chose a school for his children last year. 
39. The glass fell down to the floor, ……… it didn’t break. 
40. You can pay now, ……… when I finish your painting. 

2

» ادامه سؤاالت در صفحه ي چهارم«

@rahemoshaver99



 باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی  رشته : کلیه رشته ها  ساعت شروع: 8 صبح: سؤاالت  امتحان نهایی  درس : زبان انگلیسی (3) 

تعداد صفحه : 3/13985/تاریخ امتحان: 13 پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه   مدت امتحان : 120 دقیقه 
 آموزشی

 
ت
ht

ی
t
ف
p
ی
:
ک
//
 
ae
ایش

e.m
پ
e
و 
d
 
u.i
جش

r
مرکز سن ه، بزرگسالوداوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398 

 
ان
 
ز
  
دانش آموزان رو

نمرهسؤاالت (پاسخ نامه دارد)ردیف

٤

یک پاراگراف با عنوان   save our Earth بنویسید و ازتمام موارد ذیل در آن استفاده کنید. پاراگراف باید شامل 13  
جمالت(topic sentence ) ،  (supporting sentence) و  (concluding sentence)  باشد. 

 41. 
- Plant trees
- Use less fossil fuels
- Increase the use of solar and wind energy
- C ange waste to energy

 3

جمالت زیر را مرتب کرده و به شکل یک پاراگراف درآورید.      14
 (concluding sentence)  و(supporting sentence) ، (topic sentence)   را مشخص کرده و در جدول جمالت 

داده شده در پاسخنامه بنویسید.
42. We cannot think of life without water.
43. So, water is also essential for animals, birds, insects, etc.
44. Water is the most essential element in our life.
45. Thus, water is very important to our life and our planet.
46. We need huge resources of water to generate electricity on a large and commercial scale.
47. Besides, No living-being can exist for long without water, the most valuable liquid.

 3

 15Reading
متن زیر را بخوانید و به سواالت به صورت خواسته شده پاسخ دهید.

Some people prefer to provide help and support directly to those in need. However, others prefer 
to give money to national and international charity organizations. Giving money to those  in need 
can be a personally good experience, but there is a choice between donating nationally and 
internationally through charities or giving directly to those around you. 
One of the advantages of providing direct support is that you can know exactly how your money 
is spent. Another benefit is that you can see the impacts on those you are helping, which can lead 
not only to great personal happiness but also to respect from others who appreciate the work you 
do. 
 There are advantages in giving to charities that are national and international. First and the best is 
helping in problems of global importance, such as curing diseases and human rights or helping 
those who are in bad environmental events like earthquakes and floods.
In conclusion a person should make their own choice in helping others. The important point is 
that we continue to give to those who are more in need than ourselves.

a. experience b. advantage c. choice d. effect

48. What can it lead to when you see the impacts on those you are helping?
49. What is the important point in helping others?
50. What is the closest synonym for the word “benefit”?

51. Helping people in bad environmental events has the global importance.    a. True b. False
52. All people feel great personal happiness when they help others. a. True b. False

3/5
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٥

متن زیر را بخوانید و به سواالت به صورت خواسته شده پاسخ دهید.   16

A dictionary is a collection of words ranging from letters A-Z. When reading or writing a story, 
an essay, a paragraph or even a sentence, using a dictionary is a great help.  
There are many advantages of using a dictionary. So, using a dictionary is important for students. 
The first advantage of using a dictionary is pronunciation. We can also listen to the pronunciation 
of the words if we use an audio dictionary. The second advantage of using a dictionary is 
checking out a word’s right spelling. The third advantage of using it is learning a word’s part of 
speech. It is one of the types into which words are divided in grammar according to their use, 
such as noun, verb, or adjective.  
Lastly, example sentences are mostly available. Seeing specific words used in a sentence can 
provide more context and help you better understand proper usage. However, searching words by 
using a dictionary takes a lot of time. By using a talking dictionary, we are able to look the words 
up in a few minutes.  
As a result, a dictionary is a great help for everyone, especially students who are learning a 
language and who are interested in language learning.  

53. How can a talking dictionary help us?

54. What is the use of example sentences?

55. When is a dictionary a great help for us?

56. What does the pronoun (it) in line 7 refer to?
a. pronunciation b. spelling c. part of speech d. example sentence

57. What is the opposite of the underlined word “available” ?
a. out of reach b. valuable c. repetitive d. accessible

58. Learning a word’s part of speech helps us better understand proper usage of it.
a. True b. False
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 اسمه تعالیب

کلیه رشته ها:  رشته)3(زبان انگلیسی   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
13/3/1398:   تاریخ امتحان 2:تعداد صفحه دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی1398سال ماه  خردادسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  ،روزانهدانش آموزان 
http://aee.medu.ir

نمرهراهنماي تصحیحردیف

با سالم خدمت همکاران محترم   1 
 نمره 1هر کدام  6 تا 1سوال 

1. take temperature 2. Dr. Gharib 3. Solar power 4. English
5. Natural gas, oil ,and coal )ورد کافی استذکر دو م(   6. I would take a photo  / photos 

6 

 نمره /.)75(هر کدام  9تا 7سوال   2 
7. wind 8. a/ do not pollute the earth 9. c/ is reduced

25/2

 نمره /.)75(هر کدام  11و 10سوال  3
10. b / it was a secret 11. d/ to buy a new mobile phone

5/1 

 نمره /.)75(هر کدام  14تا 12سوال   4
12. c/ air pollution 13. a/ big cities 14. b/ diseases

25/2 

 نمره  /.)5( هر کلمه صحیح  5
15. hard 16. Wind turbines/ turbines

1

نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح   6
17. ( e ) 18. ( c ) 19. (  a  ) 20. ( d  )

2 

نمره  /.)5(هر پاسخ صحیح  7
21. consume 22. combination 23. dedicated

5/1  

ه رنم  /.)5( هر پاسخ صحیح  8  

24. absorb 25. symbol /sign 26. hu

5/1 

 رهنم/.)5(هر پاسخ صحیح   9

27. seems 28. had decided 29. would/ could go 30. are served

2 

هنمر/.)5(هر پاسخ صحیح   10   

31. b/ which 32. d/ may be produced     33. c/ communicative      34. a/ into

2 

نمره )1(هرجمله  صحیح    11

35. Everything in the garden was brown or  everything is brown in the garden

because it hadn’t rained for months.                               (0/5)
 (0/5) 

36. The woman who lives next door       is a famous professor  or 
The woman who is a famous professor      lives next door.

 (0/5)  (0/5) 

2
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  اسمه تعالیب

 کلیه رشته ها:  رشته )3(زبان انگلیسی   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

 13/3/1398:   تاریخ امتحان  2:تعداد صفحه  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 1398سال ماه  خردادسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  ،روزانهدانش آموزان 
 مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

http://aee.medu.ir 
  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف
  

  

 

ه رنم  /.)5( هر پاسخ صحیح  12  

37.  so                         38. and                           39. but                                   40. or 
2 

13 
  

و استفاده از عبارات   , supporting ,concluding  topic  جمالت همکار محترم در این بخش باتوجه به رعایت اصول پاراگراف نویسی و نوشتن
                                  )      41(سوال  ..نمره کامل لحاظ گردد  داده شده

3  

    ) 47تا  42سواالت (    نمره/.)5(هرجمله  صحیح   14
 . مهم نیست supportingترتیب قرار گرفتن جمالت 

Sentence                                                                              Descriptor  
Water is the most essential element in our life.                        44 Topic                       

Sentence  
We cannot think of life without water.                                      42  Supporting     

Sentence       
So, water is also essential for animals, birds, insects, etc.             

43 
Supporting     
Sentence       

Besides, no living being can exist for long without water, the 
most valuable liquid.                                                                   47  

Supporting    
Sentence      

We need huge resources of water to generate electricity on a 
large and commercial scale.                                                        46  

Supporting    
Sentence      

Thus, water is very important to our life and our planet.       45 Concluding  
Sentence     

  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  نمره /.)5(م هر کدا  52 تا 50و شماره  نمره 1مهر کدا 49 و 48هپاسخ صحیح سؤاالت شمار  15
48. It can lead not only to great personal happiness  but also to respect from others who appreciate the    
work you do                         0. 5                                                                        0. 5 

   
.we continue to give to those who are more in need than ourselves  The important point is that. 94 

                    0.25                                               0.75                           
50. b/ advantage                      51. (a) True                                                 52. (a) True                                             

5/3  
  
  

 نمره /.)5(هر کدام  58تا  56و  نمره 1 مهر کدا 55 تا 53هپاسخ صحیح سؤاالت شمار  16

we are able to look the words up in a few minutes., By using a talking dictionary .35 
                      0.25                                                  0.75   

understand proper usage.  text and help you bettercan provide more con   Seeing specific words used in a sentence .45 
                                     0. 5                                     0. 5   

55. When reading or writing a story,an essay,a paragraph or even a sentence, using a dictionary is a great help. 
  0.75                           0.25 
 56. c/ part of speech                             57. a / out of reach                    58. b / False         
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