
                                                                          

١٨/١٠/١٣٩۶: تاریخ آزمون           

دقیقھ ٣٠:  مدت آزمون         

٢: تعداد صفحات        

      .کامل کن دقت اب جواب سوالھا را

بھ اشتباه با حروف کوچک وارد می کند و سیستم خطا 

                                                                                                 

ی خود را پر کرده است شما با کامل کردن 

              

                                                         

. مده استآ دریافت کارت داوری شان

Mr.Lee: What’s your first name?

Mr.Torki: My first name is Mohsen

Mr.Lee: And your last name?

Mr.Torki: My last name is Torki

Mr.Lee: How old are you?

Mr.Torki: I’m 40 years old

                                                                           بسمھ تعالی

        زنجان          ٢اداره ی آموزش و پرورش ناحیھ

                )ع(شاھد امام حسیندبیرستان دوره ی اول 

         ھفتم: نوبت اول پایھ یزبان انگلیسی : آزمون درس

جواب سوالھا را ،با توجھ بھ مثالھا . است بخشی بھ عنوان نمونھ انجام شده

بھ اشتباه با حروف کوچک وارد می کند و سیستم خطا  دانش آموزی نام کاربری خود را در وبالگ

  )٢(.کمکش کندرسمت راست  حروف بزرگ

                                                                                                         

ی خود را پر کرده است شما با کامل کردن یدانشجو انجمنبخشی از فرم ماه  آبان

                                                                                                                                                                                

دریافت کارت داوری شانجھت با نماینده فدراسیون فوتبال آسیا 

١(

Mr.Lee: What’s your first name?  

Mr.Torki: My first name is Mohsen.  

And your last name?  

My last name is Torki. 

How old are you?                                  

years old.                       

اداره ی آموزش و پرورش ناحیھ           : ..............................   نام و نام خانوادگی

دبیرستان دوره ی اول           :.............                                  

آزمون درس           : ..........   نام دبیر    : ...........  

بخشی بھ عنوان نمونھ انجام شده ،در ھر سوال، دانش آموز عزیز

نام کاربری خود را در وبالگ، ازھمکالسی ھایت 

حروف بزرگشما با وارد کردن نام کاربری وی با .دھد

                                                                 

         

آبانمتولد  ،سالھ ٢٣ ،احمد فرزند امینیگیتا 
)٥/١(.کن شاین فرم کمک ی

         

                                                                                                                                                     

با نماینده فدراسیون فوتبال آسیا  آقای ترکیقسمتی از مصاحبھ ی  ،در این بخش

٥/١(.کنکامل کالمھ مبا توجھ بھ  ایشان را شما کارت

                                       

                                 

نام و نام خانوادگی    

:.............                                  نام پدر    

: ...........  کالس     

 

 دانش آموز عزیز

ازھمکالسی ھایت یکی .  ١  

دھد می      

  

                                                                  

 

    

 

 

گیتا خانم . ٢
ی بقیھ       

                                                 

در این بخش .٣  

شما کارت      



 

٢صفحھ ی                  پایھ ی ھفتم        - نوبت اول   -آزمون زبان انگلیسی       : ............................نام خانوادگی نام و   

 

ویا کوچک بودن  اما اشتباھاتی از نظر بزرگ ،نوشتھ بیات معاون مدرسھآرمان اسامی غایبین کالس را در لیست زیر برای آقای . ٤

)٢(.کمکش کن،در سمت راست شماره ھای دو و سھ لطفا با نوشتن شکل درست اسامی .حروف دارد                                                           

                                                         

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

در پیدا کردن اسم تعدادی از حسین. نھا بچسبانندآرا نوشتھ و روی  مدرسھاسم وسایل  اند از دانش آموزان خواستھآقای پیری .٥  

       )٥/١.(وسایل قرار دھدنھا را از بین کلمات داخل کادر پیدا کند و پیش آ تا لطفا کمکش کن. مشکل دارد وسایل   

                                      

                                     notebook  , backpack , pencil , eraser  

 

                                                                                                                                backpack 

                                                                                                   

 

   ھم  جمالت بھترتیب ، قع ذخیره کردن آن وولی م ،سلیمانی دھد آقایسینا مکالمھ ی خود و ھمکالسی اش را تایپ کرده تا تحویل . ٦

)٥/١. (لمھ در کادر سمت چپ بھ این دو نیز کمک کنالطفا با مرتب کردن این مک.خورده است        

                                                                                                                                                                                 

Sina:  Hello, Amir .                                I’m fine.Thank you. 

Amir:  …………………………………………                     Hi, Sina .    

Sina:   ……………………………………….                     How are you today?                    

Amir:  .……………………………………..                       Hello , Amir.     

 

موفق باشی. پسر خوبم خدا قوت  

"سلیمانی"  

   __ ____ :نمره نھایی  __   ___ :reading&writing نمره   ____ : listening نمره    ____: speakingنمره ی 
٢٠                        ١٠                                        ٥                             ٥      


