نام ونام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آزمون :انگلیسی هفتم

نام پدر :

اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار

مدت آزمون 45:دقیقه

دبیرستان حاج نوایی

نام دبیر :آقای زارعان

نمره آزمون:listening

نمره آزمون کتبی:

تاریخ آزمون1397/10/19:
نمره آزمون شفاهی:

جمله ها را بخوان و با توجه به تصاویر جمله صحیح را با  و جمله غلط را با  xمشخص کنید.
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2- My last name is Kamali.

1- Hello‚ Mrs. Kazemi .

4- He is a driver.

3- He is a worker.

 2دانش آموز زیر برای شرکت در یک المپیاد دانش آموزی عازم کشور ژاپن است .مشخصات آن را جهت ارائه به مسئول گروه برای
دریافت ویزا به انگلیسی بنویسید.
نام :امیر

First name:

نام خانوادگی :کریمی

Last name:

نام پدر :محمد

Father’s name:

نام مادر :مینا

mother’s name:

2

.)(یک کلمه اضافی است. مکالمه زیر را با هم کالسی خود بخوانید و آن را با کلمات داده شده کامل کنید3
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)boy- Nice-girl- friend-Thank you)
A: Who is that …………………….?

B: That’s Parmis. She’s my new…………………..

A: Let’s talk to her.

B: Hi‚ Parmis . This is Parisa.

A: Nice to meet you‚ Parmis.

B: …………………………. to meet you ‚too

A: Welcome to our school.

B: ……………………………………………
. جمله های ناقص زیر را کامل کنید،  با توجه به مشخصات داده شده در جدول4
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Name

Job

Month of birth

age

Iman

employee

Azar

17

Hi‚ my first name is ……………………….. and my last name is Ebrahimi. I’m ………………….. years
old. I’m an ………………………………………. And my birthday is in …………………………
2

. متن زیر را درباره خودتان با کلمات مناسب کامل کنید5
Hello‚ My First name is………………………… and my last name is ………………………. .I’m a
………………………….. . I’m ……………………. Years old. My birthday is in ……………………. . My father’s
name is ……………………… . He is a ……………………………… . He is............. Years old.

