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 :نام 

  نام خانوادگی :
  هفتم پایه :

   کالس :
  97خرداد ماهنوبت : 
  زبان انگلیسیدرس : 

  » بسمه تعالی « 
  اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي 

  4اداره آموزش و پرورش ناحیه
  بنیاد فرهنگی رضوي

  6واحد علیه السالمدبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا 
  

   شماره صندلی :
  19/3/97      تاریخ امتحان :
  دقیقه 45 مدت امتحان:
   تعداد سوال :

  2: تعداد صفحات
  خانم عزت نجفی    : طراح نام 

  

  بارم  شرح سوال  ردیف
A   مجله دانش کرده  است. مکالمه بین زهرا و گزارشگر  مصاحبه "دانش آموز"زهرا علوي به عنوان دانش آموزان ممتاز مدرسه با مجله

 (یک گزینه اضافی است)آموز را کامل کنید.

Reporter: What is your last name? 
Zahra: My last name is …………………………. 
Reporter: How old are you?  
Zahra: ……………………………….. 
Reporter: When is your birthday? 
Zahra: ………….………………….. 
Reporter: What is your favorite food? 
Zahra: ………………………………. 

  

1  

B  .و به خانم مدیر تکمیل کرده  به انگلیسیرا آنها باید فرم اطالعات شخصی خودمدیر مدرسه قرار است دانش آموزان را به اردو ببرد
 فرم خود را کامل کند. با توجه به تصاویر کمک کنید تا زهرا به دنتحویل ده

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

  

2.5  

C   وجمالت را کامل ید نبه سالن غذاخوري میروند. لیست خوراکی ها در منو آمده است. منو را نگاه ک در اردوگاه دوستانشزهرا و
 کنید.

 
    
 1. Zahra can have ……………………………..for lunch. 
   
 2. Zahra is thirsty. She can drink…………………. 
     
 
      

0.5  

                  

bread                                     
jelly                                          
rice and kebab                           
tea                                           
cake                                         
dates                      

      I am Zahra Alavi. I am a student in grade7. My father is a …………………………    

My mother is a……………………………….I live in an apartment on Niayesh …………………..  

My …………………………………..number is 275-5578 and my …………………………………………is 

Zahra@yahoo.com. 

A) Chicken. 
B) I’m12. 
C) Alavi. 
D) It’s in Bahman. 
E) Zahra. 

   
 

 





1 
 

 :نام 

  نام خانوادگی :

  هفتم پایه :

   کالس :

  97خرداد  :نوبت 

  زبان انگلیسیدرس : 

  » بسمه تعالی « 

  اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي 

  4اداره آموزش و پرورش ناحیه

  بنیاد فرهنگی رضوي

  6واحد علیه السالمدبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا 

  

   صندلی : شماره

  97 /  /  : تاریخ امتحان

  دقیقه 45 مدت امتحان:

  سوال24 تعداد سوال :

  صفحه 2   تعداد صفحات :

  زینب چربگو نام دبیر :
   

  بارم  شرح سوال  ردیف

A   دانش  کرده  است. مکالمه بین زهرا و گزارشگر مجله مصاحبه "دانش آموز"زهرا علوي به عنوان دانش آموزان ممتاز مدرسه با مجله

 (یک گزینه اضافی است)آموز را کامل کنید.

Reporter: What is your last name? 

Zahra: My last name is ……….Alavi………. 

Reporter: How old are you? 

Zahra: ………I’m 12………………………..  

Reporter: When is your birthday? 

Zahra: …………….It’s in Bahman…….……….. 

Reporter: What is your favorite food? 

Zahra: …………Chicken……………………. 

  

1  

B  .و به خانم مدیر تکمیل کرده  به انگلیسیرا آنها باید فرم اطالعات شخصی خودمدیر مدرسه قرار است دانش آموزان را به اردو ببرد

 فرم خود را کامل کند. با توجه به تصاویر کمک کنید تا زهرا به دنتحویل ده

 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 

  

2.5  

C  وجمالت را کامل ید نبه سالن غذاخوري میروند. لیست خوراکی ها در منو آمده است. منو را نگاه ک در اردوگاه زهرا و دوستانش

 کنید.

 
    

 1. Zahra can have … rice and kebab…for lunch. 

   

 2. Zahra is thirsty. She can drink………tea……. 

     

 

           
 

0.5  

                 Menu 

bread                                     

jelly                                          

rice and kebab                           

tea                                           

cake                                         

dates                      

      I am Zahra Alavi. I am a student in grade7. My father is a ……dentist………    

My mother is a………nurse………….I live in an apartment on Niayesh ……street……..  

My …………telephone………..number is 275-5578 and my ….…e-mail address…………is 

Zahra@yahoo.com. 

A) Chicken. 

B) I’m12. 

C) Alavi. 

D) It’s in Bahman. 

E) Zahra. 

   
 

 




