


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نمره ( 2) مشخص کنید.  و جمالت غلط را با عالمت .با توجه به تصاویر جمالت صحیح را با عالمت1

1. A: What is her job?  B: She is housewife.                        

 2. A: What is your uncle's job? B: He is a farmer.          

3. A: How old is your aunt? B: She’s thirty (years old).          30 

4. A: What is your father’s job?  B: He’s a mechanic.            
 

 نمره (2با توجه به حروف و تصاویر داده شده ، کلمه صحیح بسازید .) یک مثال داده شده است(.)  .2

                               
  1. Rahin: What is it?   Ayla: It is   a ……………    

 

                                                                                            
                               

 2. Rahin: What is it?   Ayla: It is   a ……………    

 

                                                                       
3. Rahin: What is it?   Ayla: It is   a ……………    

 

                            
4. Rahin: What is it?   Ayla: It is   a ……………    
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 محل مهر آموزشگا ه:                        نمره         نمره به حروف: ..................                                       11نمره به عدد: .................... از 

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

         12/11/1317تاریخ امتحان :                                     بسمه تعالی                    سواالت امتحانی درس:  زبان انگلیسی                     

 صبح 0:31 ساعت شروع:                 وزارت اموزش وپرورش                                                هفتم             پایه ورشته تحصیلی:

 دقیقه 01 دوره تحصیلی : متوسطه اول                             اداره کل اموزش وپرورش استان کرمانشاه                مدت امتحان : 

 طراح ودبیر مربوطه : محمد رمضانی          اداره اموزش وپرورش باینگان                                                 دبیرستان : حضرت فاطمه  

 صفحه 3تعداد صفحات :           19ازمون پایانی نیمسال اول سال تحصیلی      .........................................نام و نام خانوادگی:  

 





 نمره (0/2با کلمات داده شده ی زیر ، گفتگوی بین ماهان و راهین را کامل کنید .) . 1
(  old – mother  – name – nurse – too ) 

 Rahin: Hello, I'm Rahin. What's your ………………? 

Mahan: I'm Mahan. Nice to meet you. 

Mina: Nice to meet you ………….... 

Rahin: Who is that woman? 

Mahan: She's my ……………. 

Rahin: What's her job? 

Mahan: She's a ………………. 

Rahin: And how ………..… is she? 

Mahan: She's 35.  

Do your best and let God do the rest)) 
 

 

 


