
1 
 

 

 

 

 

 

Reading and Writing (10 points) 

Vocabulary (3 points) 

 برای جمالت غلط عالمت بزنید.   Xبرای جمالت درست و یا عالمت   نادرستی هر جمله را با عالمتبا توجه به تصاویر داده شده، درستی یا 

A: Look at the pictures and put ( ) or (  X   ).  (0.75 point)  

1. This is my library card.  

2. My little brother is thirteen years old.            

3. Mr. Karimi is a painter.  

 

در  .خود نوشته است به او کمک کنید تا متن خود را با  انتخاب گزینه مناسب و صحیح کامل کند مورد همکالسی جدید کوتاهی درمتن علی 

      به تصاویر توجه کنید.( 6و  5و  4سواالت پاسخ به 

B: Choose the best answer. (1.5 points) 

This boy is our new classmate, …(1)… Amin Azari. and that……(2)…is his sister, Mrs. Azari. Her 

…(3)….name is Leila.  His father is a/an……(4)…… and his mother is a/an……(5)…….. . His birthday is 

in Aban. He is……(6)…….years old. 

1. a. Ms.                    b. Mr.                    c. Mrs.     

2. a. woman               b. man                  c. girl 

3. a. last                     b. first                  c. family 

4. a. mechanic           b. pilot                 c. waiter                   4. 

5. a. housewife          b. teacher             c. nurse                                                        5. 

6. a. fifty                    b. five                  c. fifteen                   6. 

                                                اسمه تعالیب                                 

 96 /10/-- صبح 8 :امتحانو ساعت تاریخ                               2اداره آموزش و پرورش ناحیه  امتحان پایانی نوبت اول دی ماه                                                      

 دقیقه  50مدت امتحان:                                 دانشگاه علوم پزشکی شیرازدولتی مجتمع آموزشی غیر                     نام و نام خانوادگی : ...................................

 )دوره اول(           جمع نمره با عدد:دانشگاه علوم پزشکی شیراز دولتی دخترانه غیر دبیرستان   زبان انگلیسی)خوانداری و نوشتاری( سئواالت درس:
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سوال( لطفا پاسخ ها را درهمین برگه ها بنویسید. صفحه4 )   اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال *  ,با گرامیداشت سال*                   هفتم    :شعبه /پایه 

             

 

 

 هشت



2 
 

 

 

 کنید. با توجه به تصاویر داده شده، جاهای خالی را با نوشتن کلمات مناسب پر

C. look at the pictures and fill in the blanks with correct words. (0.75 point) 

1. Reza, …………….…… please!                          2. What's his job?   He is a …………. .  

 

3. I am Mary. Sara is my father's sister. She is my……………… .  

 

Writing literacy (2 points)  

 مینا در حال انجام پازل کلمه سازی است. گزینه مناسب و صحیح در تکمیل کلمات را انتخاب نمایید.

A: Choose the correct word according to the letters given. (0.5 point) 

1. My uncle is an ……………….. . 

a.  engenier          b.  engineer              c.  engeenir             d. engeiner 

2. My birthday is in …………….. .  

a. Janaury               b.  January               c.  Jaunary               d. Juanary   

 زهرا می خواهد در مورد چهار تا از شهرهای ایران تحقیق کند,به او کمک کنید تا آنها را به ترتیب حروف الفبا بنویسد . 

B: Write the names of the cities in the alphabetical order. (1 point)  

                       Abadan /  Mashhad  / Ahwaz  /  Marvdasht 

1.......………         2………………..        3………………       4………..……   

.بنویسید کلمه را در جاهای خالی  شکل صحیح،  به هم ریخته با استفاده از حروف  

C: Write the correct words with the letters given. (0.5 point)  

1. That girl is my …………………. , Mahsa. 

 

 

2. Tuesday, ………………… , Thursday     

 

g n e r e i n e 

y n a j u a r 

r e f i d n 

y n s e d w a e d 

Mary 

Sara 

Sara 
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Conversation & function (3 points( 

وصل کنید.   B A  را به ادامه یا جواب آنها در کارت    به دو کارت زیر با دقت نگاه کنید و جمالت یا سوال های کارت 

A: Match part A to part B (one is extra). ( 0.75 point) 

                                     A                                                                                     B 

       1. How old are you? -----                                                  a. She is a teacher. 

       2. What’s his mother’s job? -----                                      b. Let's talk to him. 

       3. He is my new classmate, Parsa.-----                             c. I'm 15. 

                                                                                                 d. He is a mechanic. 

علی و رضا باهم دوست هستند.امروز علی به خانه رضا آمده و رضا او را به پدرش معرفی می کند.مکالمه آنها را بخوانید و در هر 

 جای خالی کلمات به هم ریخته را مرتب کنید تا مکالمه کامل شود.

B:Order each word to make a sentence and complete the conversation.(1.5 points) 

Ali: Hello.  

Reza: Hi, Ali.  

Ali:……………………………….                                today / how / you / are /? 

Reza: great, thanks.  

Ali:……………………………………                         man / is / that / who / ? 

Reza: He is my father. Let's talk to him.                            

Reza: Father, This is Ali. 

His father:………………………………….                to / welcome / house / our 

Ali: Thank you. 

.به سواالت درباره خودتان  پرسد.شما دریک مسابقه تلویزیونی شرکت نموده اید. مجری برنامه در ابتدا مشخصات شما را می 

 جواب دهید.

C: Answer the questions about yourself to complete the conversation. (0.75 point) 

Mr Ahmadi: Hello, What's your name? 

You:…………………………………..……. .  

Mr Ahmadi r: How old are you? 

You:…………………………………………..   . 

Mr Ahmadi : When is your birthday? 

You:…………………………………………..   . 
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Reading (2 points) 

A( جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. متن زیر را درباره آقای سینا عسکری بخوانید و در قسمت )   

Read the text and                                  

                                                                   Hello, My name is Sina Askari.. I am a doctor.  

                                                                   My Wife's name is Saba Kamali. She is a housewife. 

                                                                   I am forty. My birthday is in Tir.                                       

A: True or False? (0.5 point) 

1. His wife is Saba Askari.  

2. He is not a pilot.  

C ( به سوال پاسخ کامل دهید. .3 جدول را با توجه به اطالعات متن کامل کنید. و در قسمت )  ( B در قسمت )   

B: Complete the table. (1 point)                 

                                                                    1. His last name: -------------------- 

                                                               2. His age: --------------------------- 

                       3. Wife's first name: ---------------- 

                 4. Wife's job: ------------------------                                                           

C: Answer the question. (0.5 point) 

1. When is his birthday? -------------------------------------------------- 

Good Luck 

NO PAIN, NO GAIN. 

  

 

 

 

Final mark (sum): 20 Oral ( speaking): 5 Listening: 5 Reading & writing: 10 

     

 


