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Total(20) Reading/writing(10) Speaking(5) Listening(5) 
    

 

 

دبیرزبان به پریا سه .دبیرزبان از پریا خواسته انشایی در مورد شب یلدا خود بنویسد.اما پریا به جای کلماتی که بلد نیست نقاشی کشیده است .1

(57/0)پیشنهاد داده است .لطفا به پریا کمک کنید تا کلمه مناسب رابیابد وانشای خود را کامل کند .کامه بجای عکس   

At Yalda night, my family and I don’t stay at home and (a: read- rest –recite). We go to my grandmother’s 

house. My brother, Farshid is good at playing (b: chess- puzzle- tennis) .My mother is very good at cooking  

( c: tea, cake, food). My grandmother can (d: take- draw- tell) story at Yalda night.  

   
 

 

باتوجه به لغات داده .به مکالمات تام ودکتر احمدی دقت کنیدوفتتام که اهل انگلستان بود،روز دوشنبه دندان درد شدوبه مطب ر .2

(1) ) یک لغت اضافیست (. جاهای خالی را کامل کنید.شده   

 

 

 

Dr: Hello, what’s your name ?                                                     

Tom: Hi, I’m Tom. 

Dr: What is your ……………………? 

Tom: I’m originally …………………..but I live in England.  

Dr: What’s the ……………? 

Tom : I have a ………………… 

Dr: Don’t worry, Take these capsules every 12 hours. 
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دادند واز عالقمندان دعوت کردند برای عضویت در این انجمن مشخصات .دانش آموزان یک مدرسه درسایت مدرسه انجمن زبان تشکیل 3

    ( 2خودرابرای مدیر بفرستند.فرض کنید شما مدیر این انجمن هستید،فرم زیررا برای شخصی که مشخصاتش داده شده پرکنید. )

 

I’m Nancy Wilson. I’m from France, but I live in Iran. I’m computer engineer. I’m good at working with 

computer, and riding a horse on the weekends. I go to the gym and play basketball. Now I am at home, I 

have a sore throat, I should drink milk. 

Nationality Ability Weekend 

activity 

Health problem 

 

 

 

   

 

را نمی داند. به شایان کمک کنید تا آن را  شایان بایک توریست گفتگو کرده ومکالمات بین خودشان راتایپ کرده است . اما بعضی ازلغات .4

 (2)کامل کند.

Tourist: Are you from Iran? 

Shayan: Yes, How do you like it Iran?  

Tourist: Iran is a beautiful (a)……………..  

Shayan: What days do you go to school?  

Tourist: Every (b)…………… 

Shayan: What do you do in the afternoon? 

Tourist: I visit my (c)……………. 

Shayan: When do you (d)………………..? 

Tourist: On Thursday afternoons. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d 
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مسابقه ای ترتیب داده شده ومعلم خواسته تا هر دانش آموزی یک فلش کارت را برداشته وباتوجه به سواالت فلش کارتها . در کالس زبان 7

  (2االت پاسخ دهد برنده مسابقه است. )جواب دهند.هرکس درست وسریع به سو

2. What’s the problem? 

…………............................... 

 

   

 

 3. Can he draw a picture? 

....................................................   

 

 
 

   

 .دبیر زبان یک متنی رادرمورد جسیکا در کالس خواند. از شکیبا خواست تا به سواالتش پاسخ دهد .6

 

My name is Jessica. I’m from Italy .I am a nurse .I go to 

work every day. I go there at 6:30 and I come back home at 

8:00 p.m. I can swim and climb a mountain. It is cold today. 

It is winter. I don’t feel well today. I have a cold. I should 

stay at home and rest. 

 
 

 ( 1.7)دهد. لطفا به شکیبا کمک کنید تا به سواالت درست پاسخ 

a. Where is Jessica from?   .................................................................. 

b. She has a cold, what should she do?    ……………………............................. 

 ( 0.27) گزینه درست را عالمت بزند. تا ه شکیبا کمک کنیدبلطفا 

  c. She comes back home in the (morning- afternoon- evening ) 

 (0.27)  ؟    (F) است یا نادرست  (T) به نظر شما جمله زیر که دبیرزبان  از شکیبا پرسیده درست

   d. She climbs a mountain on Monday.       F                                T 

  

 

 

Let every day to be a reason to live.   


