 به نام خدا
نام :

------

نام خانوادگی-------- :

نام مدرسه----------- :
مقطع :دوره اول متوسطه

امتحان درس  :انگلیسی
نوبت :دوم(خرداد)

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن:

60دﻗﯿﻘﮫ

پایه :هفتم ()7th

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن :
شماره دانش آموز------- :

ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن

صفحه اول

 . 1با توجه به تصاویر کلمات صحیح را با عالمت و کلمات غلط را با عالمت  مشخص کنید.

shoes

bread

father

twelve

Monday

quince

desk

بارم

2

onion

 .2با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ دهید.
?1. What’s his job
He’s a ----------.

?2.Where is she
She’s in the -----------.
2
?3.What time is it
It’s --------------.

?4.What’s your favorite drink
My favorite drink is --------.

بارم

صفحه دوم
) با توجه به تصاویر و کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کنید ( یک کلمه اضافی است.3
reading book – watching TV – playing - driving – eating breakfast

What are they doing?
2

1.Mina is ------------.
2. Ali is --------------.
3.the old man is -----------.
4.They are ------------------.

} { یک پاسخ اضافی است.  پیدا کنیدB را ازستونA پاسخ سواالت ستون..4
A ستون

2

B ستون

1. What's your favorite food ?

a. In the bedroom.

2. Where are you ?

b. Kebab

3. Who is Mr. Imani?

c. It’s sunday

4. What day is today?

d. He's an old man .
e. Orange juice

. به آقای احمدی کمک کنید تا اطالعاتش را به انگلیسی وارد فرم کند.5
First name:--------------------.
Last name:------------------.
2

Age: ------------------.
. Job:-----------------Address :------------------------------.

 احمدی:نام خانوادگی
44 :سن

 رضا:نام
 کارگر:شغل

11 خیابان آزادی – پالک- یزد:آدرس

صفحه سوم
.1با توجه به شکل و استفاده از حروف داده شده امالی صحیح کلمه مورد نظر را

بارم

بنویسید (.حرف اول نوشته شده)

) (a- p- e - p - l

1. a………………….

)2. c…………………….. ( b - c - m - o
2

) 3. F……………………….. (d – y – f –r – a – i

) 4. s………………………. ( h- s –i – t – r

Good luck

کتبی
reading and writing

شفاهی
Listening

میانگین

دبیر مربوطه

