
In His Name

  مشخصات دانش آموز

:  نام 

:  نام خانوادگی 

:   کالس  :  نام پدر 

بارم مهدوی:    طراح سوال 

به او نشان دهید که کدام جمالت.  با توجه به تصاویر جمالتی درباره خودش نوشته ولی بعضی از آن ها درست نیستند  کیمیا    

.  درست و کدام جمالت نادرست هستند

  Hi. Good morning.  I'm Kimia.  I'm a student. This is my family. 

 Today is my birthday and I'm twelve years old. 

. کمک کنید تا با توجه به تصاویر و حروف در هم ریخته ، کلمه صحیح را بنویسددوست خود        به 

1 - It's a 3 - She is a

2 - Today is 4 - He is a 

.آن ها را بخوانید و تصویر مناسب را انتخاب کنید.  چند جمله به شما داده استدبیر زبان       

  I'm Ali Ebadi. I'm 29 years old. I'm a painter.

.کمک کنید تا اطالعاتش را در فرم داده شده بنویسدساحل را بخوانید و به  زیر متن        

  I'm Sahel Amiri. I'm fourteen years old. My birthday is in Mehr. My aunt is an English

 teacher. Her name is Fariba.

Reading and Writing

1396/10/20: تاریخ  زبان انگلیسی

پایه هفتم صبح10:   ساعت 

 دقیقه60: مدت 

مدرسه شاهد فردوس شهرستان اندیمشک  آزمون  نوبت اول

مهر آموزشگاه مشخصات آزمون   مشخصات درس
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. را کامل کندمهسا و خودشکمک کنید تا مکالمه ی بین آزاده          به 

Mahsa: Good morning. Azadeh:  ---------------------- .

Mahsa: How are you ? Azadeh: I'm --------------- thank you.

Mahsa: How ------ are you? Azadeh: I'm 13 years old.

Mahsa: What's your mother's -------? Azadeh: She's a housewife.

.کمک کنید تا جمالت داده شده را  با معلومات خود کامل کنددوست خود          به 

1 - My mother's brother is my ------------ .

2 - A: Who's that ----------?             B: She's my sister.

3 - My -------- name is Ahmadi.
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داشته باشا ما گفت و گوی دوستانه ای با 

Hi Hi

I'm Emma. What's your name? I'm

When is your birthday? It's

It's a nice picture.

Who's that 

Nice to meet you.

She's my English 

?

,too
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