
           

 

 

 

 

 

 

درست یا غلط بودن  جمالتی به انگلیسی نوشته است.زبان انگلیسی را یاد گرفته .او برای تصاویری که دبیر زبانش داده ی فاطمه به تازگ. 1

   نمره ( 5/1)  برایش مشخص کنید. یا  جمالت فاطمه را با توجه به تصویر آن با عالمت 

1. It is a ruler.                                      2. I’m Iman.             

 

3.He is  a dentist.                    4.This is a Library.                

 

5. It is a classroom.                        6. Hello, Mrs. Rahmani.         

 

را معلم شادی تصاویری را به او داده و از او خواسته تا با حروف به هم ریخته ای که زیر هر تصویر نوشته شده است کلمه صحیح آن .2

   نمره ( 1/5) بنویسد. به شادی کمک کنید تا کلمات را به شکل درست بنویسد.
 

 

 

 

 

 نمره ( 1) . زهرا درباره سن و ماه تولد برادر مینا از او سواالتی می پرسد. به مینا کمک کنید تا به سواالت زهرا پاسخ دهد.3

   ?Zahra : How old is your brother?                             Zahra: When is his birthday       مرداد 

      Mina : He is ……………. years old.                                      Mina : It's in ……………… 
 

…………………… 

i r g l 

 

   

…………….…… 

r s e a e r 

 

…………………… 

d s u t n t e 

 

         10/1396/   تاریخ امتحان :                                     بسمه تعالی                                    زبان انگلیسی     سواالت امتحانی درس:  

 صبح 8  :ساعت شروع                          موزش وپرورش       آوزارت                                                        هفتم  پایه تحصیلی:

 دقیقه 50 مدت امتحان :                      سمنانموزش وپرورش استان آکل  اداره                             متوسطه اول دوره تحصیلی :

 تقوی: طراح                    امیر آباد       موزش وپرورش آاداره                                                    دبیرستان :              

 صفحه 2 تعداد صفحات :              96زمون پایانی نیمسال اول سال تحصیلی آ     .........................................نام و نام خانوادگی:  
 

 ه: محل مهر آموزشگا                       نمره         نمره به حروف: ..................                                       10نمره به عدد: .................... از

 میانگین :                    نمره شفاهی :                       نمره آزمون شنیداری :         خواندن و نوشتن :              نمره آزمون    
 

Kian 



 

باید فرم را به انگلیسی پر کند اما خیلی بلد نیست. مشخصات پریسا را از روی  پریسا می خواهد در یک سایت خارجی ثبت نام کند. او. 4

 نمره ( 2) کارت شناسایی او نگاه کنید و جاهای خالی را برای او به انگلیسی پر کنید.

 
 

 
 

 
 نمره ( 1) . درباره عمویشان به انگلیسی صحبت می کنند. فکر می کنید امین کدام پاسخ را به سواالت علی می دهد  علی و امین با هم. 5

 

 

 

 

کلمات انگلیسی را نمی دانند. به تصویر ها نگاه کنید و به این دو دوست کمک کنید تا سارا و مبینا باهم گفتگو می کنند اما بعضی از  .6

 نمره( 1)  از کلمه های داخل پرانتز استفاده کنید. .گفتگویشان را کامل کنند

(man – job – aunt - nurse ) 

Sara : What’s your sister’s job?                             Sara : Who is that woman?  

Mobina : She is a…………..                                          Mobina : She’s my …………….., Samira.                                                        
  

    

 

Sara : Who is that ……….?                                                                        Sara : What’s your father’s ………….. ?  

Mobina : He is my grandfather.                                                              Mobina : He is a cook.  

با استفاده از  .از کلمات مکالمه از متن جا افتاده است ماهان و راهین با هم دوست هستند. آنها باهم مکالمه ای را انجام داده اند. بعضی. 7

 نمره (2) امل کنید. ات داخل پرانتز متن را برایشان ککلم
(old ––Good morning– birthday – thanks   ) 

       Rahin : Good morning                          Mahan :……………….  

           Rahin: How are you?                           Mahan:  Fine ……………. 

 Rahin: How ……… are you?              Mahan: I am 12 .                           

       Rahin: When is your ……….?              Mahan: It's in Bahman.  

      
 

      

 

 

     دخترم موفق باشی 

 اکبر نام پدر:       مهر ماه تولد:    چهارده سال  سن:            رحیمی نام خانوادگی:      پریسا نام:

First name: ……………  Last name: …………………  Age: ………   Month of birth: ....................       

  1. Ali: What’s his job? 

   Amin:  farmer.  

              uncle.  

             classmate.  

  2. Ali: How old is he? 

  Amin:  It’s in Tir.  

            He is 30 years old.  

            Good morning   

 

 

 

         


