
 

گوش کنید و برمبنای اطالعات خواسته شده جدول زیر را پُر کنید. صوتیگفتگوی  به

Why are they speaking?      

(Purpose) 

Who are the speakers?               

(Relationship) 

Conversation  

Number 

1

2

3

4

5

 5 scores
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مدرسه متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه 12 

زمان:

70 دقیقه

واحد )حافظ(

    پایه:  هفتم                          امتحان: زبان انگلیسی             نام دبیر : آقاى  موسی وند                 96/03/20  

امضاء دبیر: نمره به حروف: نمره به عدد:

شماره امتحانات ترم دوم )1395-96(  .................................. : نام و نام خانوادگی:....................... 

تاریخ امتحان:

Saeid Mousavand
Line

Saeid Mousavand
Line

Saeid Mousavand
Line

Saeid Mousavand
Line

Saeid Mousavand
Line

Saeid Mousavand
Line

Saeid Mousavand
Line

Saeid Mousavand
Line



گوش کنید و برمبنای اطالعات داده شده گزینه مناسب را انتخاب کنید. صوتیبه گفتگوی  

1. What’s the address?

2.What’s your favourite snack in the day?

3.What’s she doing?

15 Mahan street13 Aban street

2
 1.5 scores 

scores



شماره مربوطه به هر تصویر را بنویسید.گوش کنید و  صوتیبه جمالت   

3

 3.5 scores 
scores



.گزینه صحیح را انتخاب کنید 

 This is my English teacher, ……… Saeid Mousavand.   

a) Mrs. b) Mr. c) Miss

A: How do you say روز تولد in English?  B: ………………….   

a) Birthday b) Thursday c) Month

  My mother works at home. She’s a(an) …………….     

a) nurse b) employee c) housewife

 In Iran, girls wear …………… at school.   

a) T-shirt b) gloves c) manteau

 A: …………… are they?             B: They are in the living room. 

a) What b) Where c) When

 They are …………… football.       

a) playing b) fixing c) doing

 Seven twenty in the morning means ………………   

a) 7:20 pm b) 7:20 am c) 7:20

 A: Let’s …………… something to drink.   

a) have b) eat c) has

 A: ……………………………….          B: How about some cake?   

a) I’m tired.

b) I’m thirsty.

c) I’m hungry.

 A: How old is your………………?    B: She’s 5.   

a) brother b) daughter c) son
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 2.5 scores 
scores



اگر عبارت زیر تصویر درست است تیک بزنید و در غیراینصورت ضربدر بزنید.

5

dates

cell phone

bench aunt

eatingtower

baker

pineapple

clock

2.5 scores 
scores

jacket



. از نظر معنی را خط بکشید ناهماهنگدور کلمه 

a) Friday – Saturday – Monday – June

b) pencil – jelly – book – bag

سایت قصد دارند تا با ثبت نام در  مدرسه سرای دانش واحد حافظ دانش آموزان کالس هفتم     

از آنان خواسته شده تا لیست زیر را پر کنند.  .انگلیسی کانون در فستیوال زبان شرکت کنند

                  First name     Last name 

        Age    Month of birth       Father's name 

        Telephone number       Address  

F     Favorite food       Favorite drink     Favorite fruit    

 2.5 scores 
scores

 0.5 score 
scores
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  على نوروزبیگى   می خواهد به همراه پدرش براي تماشاي مسابقه دو تیم استقالل و پرسپولیس به 

ورزشگاه آزادي برود. او تصمیم می گیرد دو پرچم به رنگهاي پیراهن این دو تیم از دستگاه بخرد. 

گزینه هاي خرید به صورت انگلیسی برروي دستگاه نوشته شده است. او را در خرید کمک کنید. 
 ( نگ پیراهن این دو تیم با حرف اول نام دو تیم محبوب اسپانیایی یکی استحرف اول ر )راهنمایی:

کتاب زیر براي کتابدار مدرسه سراي دانش ارسال شده است. او قصد دارد عنوان کتاب را در 

نرم افزارکتابخانه وارد کند. نرم افزارکتابخانه عنوان کتاب را فقط با حروف بزرگ ثبت می کند.

او را در این کار کمک کنید. 
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 1 score 
scores

 1 score 
scores

آموزان عزیزم موفق باشیددانش
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