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باسمه تعالی

اداره آموزش و پرورش مهر

سواالت امتحانی درس :زبان انگلیسی

دبیرستان بنت الهدی صدر

دانش آموزان روزانه در نوبت امتحانی  :اول ( دی ماه ) سال1396 :
نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان 30 :دقیقه
تاریخ امتحان 96/02/04 :

سال دهم متوسطه دوم

ساعت شروع12 :

دبیر :باقری

رشته:تجربی

آنچه دوست ندارى دربارهات گفته شود ،درباره ديگران مگوى . .امام علی (ع)

LISTENING:

.امام رضا (ع)

.1به مکالمه بین آقای ادوارد و دانش آموزش گوش کنید و جاهای خالی را با نوشتن دو یا سه کلمه کامل کنید 1(.نمره)
1. Mr. Edward was very angry with Adam because he ………………………………….in the class.
2. Adam believes that breakfast is very important for …………………………………… .
.2به اندی که درباره تعطیالت تابستانشان صحبت می کند گوش دهید و گزینه صحیح را انتخاب کنید 1( .نمره)
two weeks

two days

stay at home

3.Andy’s parents won’t go to work for...........

take a vacation

observatory

4.They are going to......................

zoos

must fix his bike

5.They are Not going to the.............

may fix his bike

6. Andy and his dad..............

.3به دقت به فایل صوتی گوش دهید و جاهای خالی را با نوشتن یک یا دو کلمه کامل کنید 1( .نمره)
7. She bought a red and ………………………………..…… dress for her mother’s birthday.
8. The dress was not very………………………….. .
9.She likes cooking…………………………… food.
10. Cooking is very……………………. for her.
.4به دقت به فایل صوتی گوش دهید و گزینه ی مناسب را انتخاب کنید 1( .نمره)
had an accident

was sick

walking home

11. She was absent because she……..

walking to school
clothes

an important book

books

…………13. He was looking for

beautiful clothes

بزرگ اوست که برخاک همچوسایه ابر

12.She was ……….…….

14.The boy bought ……………….

چنان رود که دل موررا نیـــــــــــازارد.
باقری  4اردیبهشت 1396

موفق و سربلند باشید.
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