
 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 اداره آموزش و پرورش منطقه دزفول

 دبیرستان غیر دولتی حجاب

 

 مهر آموزشگاه

هفتمپایه :  رشته :   سواالت ارزشیابی نوبت اول درس : زبان انگلیسی 

دقیقه 07مدت آزمون: 41/47/4174تاریخ آزمون:  چهارشنبهروز آزمون :  صفحه شامل ..... .سوال در   

خانم توحیدینام دبیر:  نام :                 نام خانوادگی :                نام پدر: 

 ردیف سواالت بارم

 

(نمره2دهید و امالی کلمات گفته شده رابنویسید.) به فایل گوش-1  
 

1) ………………..                          3)……………….. 
 

2) ………………                            4)………….……. 
 

(نمره 1درکنارشکل مربوطه بنویسید.) (4-3-2-1)به جمالت گوش دهید و شماره هر جمله را-2  

 

                               
 
 

 
(نمره 1.1به جمالت گوش دهید و جدول را کامل کنید)-3  

 

conversation name relationship 
1   
2   

 
 

(نمره 1.1ضربدرمشخص کنید) باتوجه به تصاویر جمالت صحیح رابا عالمت تیک وجمالت غلط رابا عالمت-4  
                 
 
               Ii1- it’s an eraser                                             2-my father is forty   
 
 
 
                    3-sit down                                                    4-library    
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                           5-it’s a classroom                                                 6-hello, Mrs.Bahrami.   

(نمره1توجه به تصاویر جاهای خالی راپرکنید.)با-1  
                                                                                                                                                             
1-A: how old is your brother?                          
   B:He is ……………years old                     2-A: when is your birthday? 
                                                                             B: it’s in …………….             

                                                                                 

(نمره1)(سن به عدد نوشته شود)کنید پر انگلیسی زبان به را او فرم ،" احمد" شناسایی کارت به جهتو با -6  
 
 

  بهرام  :نام پدر       آبان :ماه تولد    چهارده سال  :سنبهبودی             :نام خانوادگی       احمد  :نام

First name: ……………    Last name: ………………… Age: ………   

  Father’s name: …………..………  

Month of birth: Aban         
  (نمره 1.)ها را بخوانید و گزینه مناسب برای هر کدام را انتخاب کنید  مکالمه-7

 

 
 
 
 
 

1. A: What’s your first name?     
B:   Mina.               karimi.  

 2. A: How old are you?  

    B:  It’s in Tir.  

        I’m 10 years old.  

(نمره1)با توجه به تصاویر ، با کلمات داده شده جمالت ناقص زیر را کامل کنید -8  

    

( Mr. – Mrs. – Miss – Mr. )  

   1-………………. Ahmadi                     2-…………………..Bahrami. 

      3-………………..Heidari                               4-………………Ramazani. 
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  (نمره1کامل کنید)  کلمات ناقص زیر را با توجه به تصاویر و حروف -9

g-d-w-e 

 
 

 
 

 

   1.  _ raser                   2.  _ irl                         3   _ aiter                          4.  _ river                         

  
(نمره1.1.)به هر تصویر مکالمه های زیر را با یک کلمه کامل کنید جهبا تو -01  

 

1. A: Is Mrs. Alavi a teacher?                                2. A: I’m a student. What about you?             
   B: No, she is a ……………………                             B: I’m a ……………………..             
.  
 

                                                                             

 
(نمره1)پاسخ صحیح را انتخاب کنید -00  

 
 

 

1. A: What is your……………… name?                             B: Zamani 

a) first                                        b) fine                             c) last 
 
2. A: When is her birthday?                                                   B: In …………………… 
a) class                                      b) Azar                               c) 20 

  

  3. A: What’s your …………?                           B: A teacher 

 a) are                                         b) job                                 c) Mehdi 
 
 .4Which one is correct           

 ترتیب الفبای کدام درست است؟

a) c, d ,f ,g ,h, e                         b) d, c, e, f, g, h                    c) c, d, e, f, g, h 
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(نمره2()در هر شماره یک کلمه از نظر معنی با بقیه متفاوت است)زیر کلمه ناهماهنگ را در هر شماره خط بکشید  -01  

 

1. pen – eraser – uncle – black board 
 
2.blue – yellow – doctor- black 
  
3.woman – girl – mother – man 
  
4.May – February – fifteen – March 

 

(نمره1)بنویسید حروف کوچک افتاده زیر را -13  
k -…….-m- n -…….-p-q-r-…...-t-u-……-w-x 
 

(نمره1.1).به سواالت پاسخ دهید -14  

 
1-A: when's your birthday?                         B :.......................................................................................... 

2-A: How old are you?                                   B:I'm ................................................................................... 

3-A: How do you spell your last name?      B :........................................................................................ 

 

(نمره2)با کلمات داده شده ی زیر،  گفتگوی بین ماهان و راهین را کامل کنید -11  

 

 

 (old – Hello – birthday – thanks   ) 

       1. Rahin : Hello                                           Mahan : ……….. 

       2. Rahin: How are you?                           Mahan:  Fine ……………. 

       3. Rahin: How ……… are you?               Mahan: I am fifteen                     

       4. Rahin: When is your ……….?             Mahan: It's in Mehr.  

 
 
 
 
 

Good luck. 
 

 

 

 

hamyar.in همیار



 پاسخنامه

1- 

1-school   2-library    3-twelve   4-farmer 

2- 

4-2-3-1 

3- 

1-mr.safayi –uncle        2-maryam-aunt 

4- 

-5    درست-4   درست -3    نادرست -2    نادرست-1  درست-6    درست

5- 

1-5     2-esfand 

6- 

Ahmad- Behboodi-14-Bahram- 

7- 

1-Mina      2-I’m 10 years old 

8- 

1-Mr.       2-Mrs.    3-Miss.     4-Mr. 

9-  e-g-w-d 

10- 

1-housewife        2-taxi driver 

11- 

1-c      2-b     3-b     4-c 

12- 

1-uncle   2-doctor    3-man     4-fifteen 

13-  l-o-s-v 

 پاسخ ها بسته به دانش آموزاست-14

15- 

1-hello  2-thanks   3-old   4-birthday  

hamyar.in همیار


