
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی زبان انگلیسی دهم (درس نام آزمون:

( 2
پلکان یادگیری

2
سوال 1

b (1

d (2

a (3

e (4

2
سوال 2

متن را با دقت بخوانید و بھ سؤاالت پاسخ دھید.

1. گزینۀ 3

he had helped push the car

2. گزینۀ 1

make clear

2
سوال 3

جاھای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید. (یک کلمھ اضافی است.)

strange  .1

فکر می  کنم عجیب است کھ دیوید از مدرسھ غایب است. او ممکن است امروز مریض باشد.

carries .2

برادرم دارد در دانشگاه تھران عکاسی می  خواند. او ھرجا کھ می رود، ھمیشھ یک دوربین با خود حمل می کند.

2
سوال 4

کلمات ستون A را با تعاریفشان در ستون B جور کنید. (یک مورد در ستون B اضافھ است.)

c .1

                                                                                                                                                         a .2
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2
سوال 5

جاھای خالی را با دانش خود پر کنید.

: چند قطرۀ  بزرگ رنگ روی پیراھن تو است. آن خیلی کثیف است. drops  .1

: پزشک بھ مریض گفت: اگر فست فود بخوری، مطمئناً زندگی ات را بھ خطر خواھی انداخت. endanger .2

2
سوال 6

جاھای خالی را با کلمات داده شده در لیست کامل کنید. (یک کلمھ اضافھ است.)

برای مثال :For example.1

مرده :dead .2

2
سوال 7

جاھای خالی را با بھترین گزینھ کامل کنید.

1 . گزینۀ  1

1) عمدتاً                    2) مخصوصاً                                3) با شگفتی                                   4)امیدوارانھ، خوشبختانھ

2. گزینۀ  3

1) سنگ، صخره           2) بدتر                                       3) سیال، مایع                              4) روزانھ 

2
سوال 8

یکی از موارد زیر را انتخاب کنید کھ مناسب ھر جملھ است.

2 1. گزینۀ 

«الف: سر درد دارم.»

«ب: سردرد داری؟ کمی (یک لحظھ) صبر کن. بھ تو یک آسپرین خواھم داد.»

نکتھ: برای تصمیم ھای آنی و فوری از “will” استفاده می کنیم.

4 2. گزینۀ 

«حرم مطھر امام رضا (ع) مذھبی ترین مکان در کشور ماست.»

نکتھ: برای مقایسھ  یک مکان با سایر مکان ھا بھ صفت عالی نیاز داریم. 
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2
سوال 9

یکی از کلمات داخل پرانتزھا را انتخاب کنید کھ مناسب ھر جملھ است.

1. من می توانم ابرھای خاکستری زیادی را در آسمان ببینم. فکر می کنم قرار است بھ زودی باران ببارد.

is going to

2. زادگاِه من، کاشان، یکی از تاریخی ترین  شھرھا در ایران است. 

one of the most historical cities in

1
سوال 10

ترجمھ جملھ: «این حقیقت کھ یک فضانورد چھ مدت می توانست بر روی ماه دوام بیاورد تا حد زیادی بستگی بھ ملزوماتی داشت کھ ھمراه خود داشت، بھ ویژه اکسیژن.»

نکتة مهم درسی

بعد از کلمة پرسشی “how” صفت ساده می آید و “how long” بھ معنی «چھ مدت» است.

2
سوال 11

powerful (1        صفت ساده

the longest (2         صفت عالی 

younger (3                      صفت تفضیلی

as beautiful as (4                  صفت ھمپایھ

2
سوال 12

the tallest (1

more expensive (2

the fastest (3

as old as (4

1
سوال 13

1) collects    جمع آوری کردن

2) defend    دفاع کردن

3) healthy    سالم

4) exercise    ورزش
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1
سوال 14

ترجمھ ی جملھ: «عبارت مشخص شده “safe cells” در پاراگراف 1 اشاره می کند بھ “white cells” سلول ھای سفید.»

2
سوال 15

1) blood

2) pumps

3) healthy

4) carry
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