نام و نام خانوادگی:

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :پایه هفتم

نام درس :زبان انگلیسی
نام دبیر. :خانم سلیمانی – خانم افشار

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  ...4....تهران

شماره داوطلب:

تاریخ امتحان1396/10/10 :

دبیرستان دوره اول غیردولتی دخترانه

تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 60 :دقیقه

( مهر آموزشگاه )

(واحد رسالت)

ردیف

نمره

« سؤاالت »

 (Aزیر کلمهی ناهماهنگ در هر ردیف خط بکشید 1( .نمره)
pen

man

girl

A) boy

Mr.

Miss

B) Ms.

Kermani

Emami

Parisa

C) Samadi

yard

bag

bench

D) eraser

Mrs.

 (Bآتنا میخواهد با توجه به حروف و تصاویر داده شده ،کلمات صحیح بسازد .به او کمک کنید 2( .نمره)

t-e-t-s-u-d-n
……………………

h-o-u-e-s-i-f-w-e

p-l-i-n-e-c

………………………

e-t-c-a-h-r-e

…………………

……………………

 )Cساناز و نرگس وقتی در حال نوشتن اعداد به حروف بودند ،آنها متوجه شدند که تعدادی از آنها را اشتباه نوشتهاند .به آنها کمک کنید تا آنها را صحیح کنند.
( 2نمره)
......................
......................
......................
......................

صفحه  1از 4

(n e i n) 

9

(s x i e e t n) 

16 

( i g e h t )

8

( t v e l w e) 

12 

 (Dبا کلمات داده شده ،گفتگوی بین ستایش و ملیکا را کامل کنید( .یک مورد اضافی است) ( 2نمره)
old- Hello - Mehr- birthday- thanks

Setayesh: …………………….

Melika: Hi

Setayesh: Fine, …………………..

?Melika: How are you

Setayesh: I’m fifteen.

?Melika: How ……… are you

Setayesh: It’s in Esfand.

?Melika: When is your……………...

 (Eباران و زینب در یک برنامهی رادیویی شرکت کردهاند .آنها باید مشاغل زیر را با تصاویرشان هماهنگ کنند و زیر هر تصویر شغل آنان را بنویسند .آنها
را راهنمایی کنید 2( .نمره)

4. Mr. Akbari is a

3.She is a

2. My uncle is a

1.My friend is a

……………………

…………………..

……………………

…………………….

 ) Fمبینا و ملینا خواهر هستند .آنها باید برای گرفتن گذرنامه ،باید مشخصات مادرشان را در یک فرم وارد کنند .به آنها کمک کنید 1.5( .نمره ،هر مورد ()0.25
نام و نام خانوادگی :رویا شیرازی
فرهاد
نام پدر:
43
سن:
پزشک
شغل:
09113578462
شماره تلفن:

……………….

First name:

………………..

Last name:

…………………

Father’s name:

…………………..

job:

………………… telephone number:

………………….
صفحه  2از 4

Age:

نام و نام خانوادگی:

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :پایه هفتم
شماره داوطلب:

نام درس :زبان انگلیسی
نام دبیر. :خانم سلیمانی – خانم افشار

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  ...4....تهران

تاریخ امتحان1396/10/10 :

دبیرستان دوره اول غیردولتی دخترانه

تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 60 :دقیقه

( مهر آموزشگاه )

(واحد رسالت)

ردیف

نمره

« سؤاالت »

 (Gزیر گزینهی درست داخل پرانتز خط بکشید 2( .نمره)
?1. A: Who is that woman

)B: She is …………………… Ansari. (Mr.- Mrs. – Sir

)2. My birthday is in ………………………. . (florist- school- March

)3. …………………… is my aunt. (He- woman- She

4. My uncle is (forty- fourty- fuorty) years old.

 (Hسونیا در یک مسابقه شرکت کرده است .به نظر شما او باید در جای خالی کدام گزینه را قرار دهد؟( 1نمره)
A) three + four = ………………...
c. seven

d. seventy

b. thirteen

B: My ……………………… is mechanic.
c. mother

d. father

b. aunt

a. eleven

?A: What’s his job
a. birthday

 )Iسواالت ستون  Aرا با پاسخهای ستون  Bهماهنگ کنید .خط نکشید 2( .نمره) (یک مورد اضافی است)
B
…………. a. Reza, my brother

?1.Are you a mechanic

…………. b. she is fine.

?2.Can I have my card

………….c. No, I’m not.

?3. How is your mother

…………. d. Yes, here you are.

?4. Who is that boy

……………e. He is a florist.

صفحه  3از 4

A

 (Jمکالمه بین ساناز و ریحانه کامالً بهم ریخته است .با نوشتن اعداد داخل مربع ،مکالمه زیر را مرتب کنید 2.5 (.نمره،هر کدام )0.5
Kimia: Nice to meet you.
Sanaz: Hi, Kimia, this is Reihaneh.
Reihaneh: Nice to meet you too.
Reihaneh: Thank you.
Kimia: Welcome to our class.
 (Kبا کلمات به هم ریختهی زیر ،جمالت درست و مرتب بنویسید 1.5(.نمره)

A) my / she’s/ classmate.
……………………………………………..
B) uncle/ my/ a/ is/ mechanic.
……………………………………………
C) name/ Nahid/ my/ is/ mother’s.
…………………………………………...

 (Lآوا در تایپ جمالت زیر فقط دو غلط امالیی دارد .زیر آنها خط بکشید و درست آنها را در جای خالی بنویسید 0.5( .نمره)
……………………………..

I have a bakpack.

…………………………….

My birthday is in February.

…………………………...

Today is Wenzday.

@<<Good Luck---
صفحه  4از 4
نمره به عدد:

نمره به حروف:

امضاء دبیر:

نام درس :زبان انگلیسی هفتم

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  ...4....تهران

پاسخ نامه سواالت

دبیرستان دوره اول غیردولتی دخترانه

نام دبیر. :خانم سلیمانی – خانم افشار
تاریخ امتحان1396/10/10 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 60 :دقیقه

(واحد رسالت)

ردیف

نمره

راهنمای تصحیح

 (Aزیر کلمه ی ناهماهنگ در هر ردیف خط بکشید 1(.نمره)
pen

man

girl

E) boy

Mr.

Miss

F) Ms.

Kermani

Emami

Parisa

G) Samadi

yard

bag

bench

H) eraser

Mrs.

 (Bآتنا می خواهد با توجه به حروف و تصاویر داده شده ،کلمات صحیح بسازد .به او کمک کنید 2(.نمره)

h-o-u-e-s-i-f-w-e

t-e-t-s-u-d-n

housewife

student

p-l-i-n-e-c
pencil

e-t-c-a-h-r-e
teacher

 ( Cساناز و نرگس وقتی در حال نوشتن اعداد به حروف بودند ،آنها متوجه شدند که تعدادی از آنها را اشتباه نوشتهاند .به آنها کمک کنید تا آنها را صحیح کنند 2(.نمره)

.

nine.

(n e i n) 

9

sixteen

(s x i e e t n) 

16 

eight

(igeht)

8

twelve

( t v e l w e) 

12 

 (Dبا کلمات داده شده  ،گفتگوی بین ستایش و ملیکا را کامل کنید (.یک مورد اضافی است) ( 2نمره)
old- Hello - Mehr- birthday- thanks

Setayesh: Hello.
Setayesh: Fine, thanks.
Setayesh: I’m fifteen.
Setayesh: It’s in Esfand.

Melika: Hi
?Melika: How are you
?Melika: How old are you
?Melika: When is your birthday

. آن ها باید مشاغل زیر را با تصاویرشان هماهنگ کنند و زیر هر تصویر شغل آنان را بنویسند.( باران و زینب در یک برنامه ی رادیویی شرکت کرده اندE
) نمره2( .آنها را راهنمایی کنید

1.My friend is a

2. My uncle is a
doctor.

pilot.

3.She is a
nurse.

4. Mr. Akbari is a

Cook.

)0.25( هر مورد، نمره1.5(.به آنها کمک کنید. باید مشخصات مادرشان را در یک فرم وارد کنند، آنها باید برای گرفتن گذرنامه. ( مبینا و ملینا خواهر هستندF
First name: Roya

 رویا شیرازی:نام و نام خانوادگی
فرهاد
:نام پدر
43
:سن
پزشک
:شغل
09113578462
:شماره تلفن

Last name: Shirazi
Father’s name: Farhad
job: doctor

telephone number:

09113578462

Age: 43
) نمره2(.( زیر گزینه ی درست داخل پرانتز خط بکشیدG

1.A: Who is that woman?
B: She is …………………… Ansari. (Mr.- Mrs. – Sir)
2.My birthday is in ………………………. . (florist- school- March)
3. …………………… is my aunt. (He- woman- She)
4.My uncle is (forty- fourty- fuorty) years old.

) نمره1( به نظر شما او باید در جای خالی کدام گزینه را قرار دهد؟.( سونیا در یک مسابقه شرکت کرده استH

A)three + four = ………………...
a.eleven
b.thirteen
c.seven
d.seventy
A: What’s his job?
B: My ……………………… is mechanic.
a.birthday
b.aunt
c..mother
d.father
) نمره) (یک مورد اضافی است2( . خط نکشید. هماهنگ کنیدB  را با پاسخ های ستونA  ( سواالت ستونI
A
1.Are you a mechanic?
2.Can I have my card?
3. How is your mother?
4. Who is that boy?
e.He is a florist.

2 Kimia: Nice to meet you.
1

Sanaz: Hi, Kimia, this is Reihaneh.

3

Reihaneh: Nice to meet you too.

5

Reihaneh: Thank you.

4

Kimia: Welcome to our class.
B) my / she’s/ classmate.
She’s my classmate.
C) uncle/ my/ a/ is/ mechanic.
My uncle is a mechanic.
D) name/ Nahid/ my/ is/ mother’s.
My mother’s name is Nahid.

B
……4……. a. Reza, my brother
……3……. b. she is fine.
……1…….c.No, I’m not.
……2……. d. Yes, here you are.
……………
)0.5  هر کدام، نمره2.5 (.( مکالمه زیر را مرتب کنیدJ

) نمره1.5(. جمالت درست و مرتب بنویسید،( با کلمات به هم ریخته ی زیرK

