
 

 

  

 بارم سواالت ردیف

 و  عالمت با را صحیح هایجمله تصاویر به توجه است، با نوشته پدرش و خود درباره را متنی محسن 1

 کنید.  مشخص هامربع داخل در × با را اشتباه هایجمله

       
 

I’m Mohsen, a student at Danesh School.My father is an employee.

He’s forty years old.His birthday is in Aban.

 

2 

 را آنها خانوادگی نام .اندکرده معرفی را خود زیر جمالت نوشتن با کالسی هایگروه از یکی آموزاندانش 2

 مرتب کنید. انگلیسی الفبای حروف ترتیب رعایت با

A: I’m Sobhan Imani. 

B: My name is Saeed Hamidi. 

C: My first name is Matin and my last name is Parsa. 

D: I’m Kamalian. My first name is Bahram. 
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A:                                                 B: 
 
C:                                                 D: 
 

 

 با. دارند مشکل کلمات برخی نوشتن در آنها. اندکرده آماده کالس در ارائه برای را ایمکالمه مبینا و مینا 3

 . کنید کامل را ها آن متن تصویر و شده داده حروف از استفاده

Mina: Who is that ……………………… (n-o-w-m-a) in the picture? 

             She is my ……………………… (n-u-a-t) 

Mobina: She is a ……………………… ( n-t-e-t-i-s-d). 

Mina: How old is she? 

Mobina: She's …………………………… (y-h-t-i-r-t). 

  

2 

 .کنید کامل خودتان درباره را ناقص متن آن، به توجه با. است نوشته خودش درباره را زیر متن علی 4

Hi. I’m Ali. I’m fifteen. My father is a florist. 

Today is Saturday and I am at school. 

 

 

 

2 
 

Hello. My name is …………………………………………… . I’m ………………………………………… years old. 

My father is a ……………………………………… . Today is…………………………… and I am at school. 
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Good Luck 

 

 بارم 2سواالت                                                             صفحه :  ردیف

 زیر فرم متن، در موجود اطالعات از استفاده با. است نوشته پسرش و خود درباره را زیر متن امینی آقای 5

 شده است!(  نوشته فرم موارد از یکی. )کنید تکمیل را

Hi. I’m Hossein Amini. I’m 52. I am a cook in a hotel in Tehran. My son, 

Parham works at this hotel, too. Today is Bahman 8 and it is my son’s 

birthday. He’s 26 years old now. 
 

First name: Parham                      Last name:……………………………………. 

Father’s name:………………………….       Age:…………………………………………………. 

Month of birth:…………………………..           Father’s age:.………………………………. 
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 کلمات نوشتن و انتخاب با. است نوشته  اش خانواده و خود درباره را زیر ناقص متن خانواده پدر احمد 6

 کنید.  کامل را او ناقص متن  خالی جاهای در مناسب

school , wife , son , family , daughter , shopkeeper 

 

My name is Ahmad. This is a picture of my ……………………… and me. I am 38. I’m a 

…………………… . My ………………… is an employee. She’s 35. My ……………………, Sahar is 5 years 

old. My ………, Saeed is in the picture, too. He is 7. He is a student at Shahed ………………… 

3 

  کلمه مناسب را انتخاب کنید. 7

7          six – eight  - zero  - seven 

30         three - thirteen - thirty - twelve 

20         thirty - twenty - twelve – two 

9           nine – nineteen – ninety - one 

2 

 جواب درست را انتخاب کنید.  8

2. Today is …………… . 

a) Sunday    b) Monday    c) Thursday          d) Wednesday 
 

3. Mr. Ahadi is a ………… 

a) police      b) postman      c) dentist               d) florist 
 

4. Your mother's father is your …………… 

a) aunt         b) brother        c) grandmother     d) grandfather.  
 

5. Zahra: Hi, Mina      

    Mina: Hi           

    Zahra: How are you today 

    Mina: ……………….. thanks 

a) Hello       b) great           c) goodevening      d) please 
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 کلمات در هم ریخته را مرتب کرده و جمله بسازید.  9

A) Brother – is – How – your – old ? 

 

B) My – teacher – He – is – Mr.Kamali 

 

2 
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 هفتمپایه:  سواالت درس: زبان انگلیسی آموزشگاه اطهران –تبریز  4اداره آموزش و پرورش ناحیه  –باسمه تعالی 

 صبح  00:31ساعت شروع:   دقیقه   44  مدت امتحان:  0411/  01/  22تاریخ امتحان:    نام : 

 0411-0410سال  2 تعداد صفحه سوال:  دبیرستان متوسطه اولمقطع:  نام خانوادگی: 

 بارم سواالتریزبارم                                                            ردیف

 و  عالمت با را صحیح هایجمله تصاویر به توجه است، با نوشته پدرش و خود درباره را متنی محسن 1

 کنید.  مشخص هامربع داخل در × با را اشتباه هایجمله

       
 

I’m Mohsen, a student at Danesh School.My father is an employee.

He’s forty years old.His birthday is in Aban.
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 را آنها خانوادگی نام .اندکرده معرفی را خود زیر جمالت نوشتن با کالسی هایگروه از یکی آموزاندانش 2

 مرتب کنید.  انگلیسی الفبای حروف ترتیب رعایت با

A: I’m Sobhan Imani. 

B: My name is Saeed Hamidi. 

C: My first name is Matin and my last name is Parsa. 

D: I’m Kamalian. My first name is Bahram. 
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A: Hamidi                   B: Imani 
C: Kamalian               D: Parsa 
 

 

 با. دارند مشکل کلمات برخی نوشتن در آنها. اندکرده آماده کالس در ارائه برای را ایمکالمه مبینا و مینا 3

 .کنید کامل را ها آن متن تصویر و شده داده حروف از استفاده

Mina: Who is that woman (n-o-w-m-a) in the picture? 

             She is my aunt (n-u-a-t) 

Mobina: She is a dentist ( n-t-e-t-i-s-d). 

Mina: How old is she? 

Mobina: She's thirty  (y-h-t-i-r-t). 

  

2 

 . کنید کامل خودتان درباره را ناقص متن آن، به توجه با. است نوشته خودش درباره را زیر متن علی 4

 آموزجواب بر اساس اطالعات شخصی هر دانش

Hi. I’m Ali. I’m fifteen. My father is a florist. 

Today is Saturday and I am at school. 
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Hello. My name is ……………………………………………………. . I’m ……………………… years old. My 

father is a ……………………………………………. . Today is ……………………………. and I am at school. 

 

 

hamyar.in همیار



 

 

 زیر فرم متن، در موجود اطالعات از استفاده با. است نوشته پسرش و خود درباره را زیر متن امینی آقای 5

 شده است!(  نوشته فرم موارد از یکی. )کنید تکمیل را

Hi. I’m Hossein Amini. I’m 52. I am a cook in a hotel in Tehran. My 

son, Parham works at this hotel, too. Today is Bahman 8 and it is my 

son’s birthday. He’s 26 years old now. 
 

First name: Amini                    Last name: Bahman 

Father’s name: Hossein           Job: COOK 

Month of birth: 26                         Father’s age:52 
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 کلمات نوشتن و انتخاب با. است نوشته  اش خانواده و خود درباره را زیر ناقص متن خانواده پدر احمد 6

 کنید.  کامل را او ناقص متن  خالی جاهای در مناسب

school , wife , son , family , daughter , shopkeeper 

 

My name is Ahmad. This is a picture of my family and me. I am 38. I’m a 

shopkeeper. My wife is an employee. She’s 35. My daughter, Sahar is 5 years old. 

My son, Saeed is in the picture, too. He is 7. He is a student at Shahed School 

3 

 کلمه مناسب را انتخاب کنید. 7

7          six – eight  - zero  - seven 

30        three - thirteen - thirty - twelve 

20        thirty - twenty - twelve – two 

9          nine – nineteen – ninety – one 

2 

  جواب درست را انتخاب کنید. 8

2. Today is …………… . 

a) Sunday    b) Monday    c) Thursday          d) Wednesday 
 

3. Mr. Ahadi is a ………… 

a) police      b) postman      c) dentist               d) florist 
 

4. Your mother's father is your …………… 

a) aunt         b) brother        c) grandmother     d) grandfather.  
 

5. Zahra: Hi, Mina      

    Mina: Hi           

    Zahra: How are you today 

    Mina: ……………….. thanks 

a) Hello       b) great           c) goodevening      d) please 

2 

 کلمات در هم ریخته را مرتب کرده و جمله بسازید.  9

A) Brother – is – How – your – old ?          How  old is your Brother? 
B) My – teacher – He – is – Mr.Kamali      He is my teacher Mr.Kamali ? 
 

2 
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