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I. Language ( 14MKS ) 

1)Fill in the blanks with words from the box. Be careful! There are  2 extra 

wor

ds.(

4.5) 

  

Hello everybody !My name is Stevie and this is my family. 

My MotherÖÖÖÖÖÖÖ..name is Carla. He is a ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖand she is 35 years old. 

She gets up at seven  every day and she preparesÖÖÖÖÖÖÖ.She cleans our house and 

ÖÖÖÖÖÖÖÖ..our dog. She cooks reallyÖÖÖÖÖÖÖ. 

She likes ÖÖÖÖÖÖÖ.to the radio and ÖÖÖÖÖÖÖ..films on TV,ÖÖÖÖÖÖÖ. She 

doesnít like washing our dog. She makes delicious meals. She is the best mom and I 

ÖÖÖÖÖÖ.her Very Much. . 

2. Write the appropriate function under the underlined utterance[3  marks] 

 Jack: Hello

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..ÖÖÖÖÖÖÖ 

  

Ben:  .Whatës your name?  

Jack: 

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.ÖÖÖÖÖ..: 
Ben; whatís your job? 

My name is Jack Emerson. 

Jack: .Iím a teacher. 

 

Pioneer 
 Prep School Zaghouan 
Name :ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 
Class :ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 
Number :ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 

Mid Semester 1 
Test 

November 2017 

 

Teacher : Mrs.Saadaoui 
Nesrya 
Classes: 7P1 + 7P2 

//love /watching /but /ís /waitress /  /housewife /breakfast /at / /well /listening /feeds. / 
 



2 
 

Ben: Who are these? 

Sam

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 

:: These are my sons Tim and Ben. 

Officer: How many members are there in your family?  

Sam: There are five people: My wife, my three sons and me. 

Officer: What are your hobbies?  

Sam: Well, I adore hiking. Itís my favorite pastime

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 

: . 

Ben

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 

; Thanks a lot 

Sam; Good bye ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 

Ben Bye. 

4. Complete with the write tense / form (4) 

Hello! My name is Ana. I (be) ÖÖÖÖ. nine years old. My family is quite big and we 

(be)ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. very happy. My parents have got three (child)ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 

Thereís my brother Tim, my baby brother David and Tim loves (be) ÖÖÖÖÖÖÖ. with me all 

the time. He is only three and so he (go) ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.to the kindergarten. My younger 

brother David is a seven-month baby, but he is full of personality. My father (have got) 

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. a sister. (she)ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.name is Olivia and she is my aunt. I also 

have my grandparents and my cousins Jacob, Kevin and Chloe. On We are a lovely family spend 

much time(talk) ÖÖÖÖÖÖÖtogether.                                                                              

                                                                                         

5) Ask questions about the underlined words. (2mks) 

You : ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.? 

Your friend: Every day I get up at six oíclock.  



3 
 

You ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...? 

Your friend: I After school I go back home by bus

You :ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.? 

. 

Your friend: After dinner I do my homework.

You : ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ? 

  

Your friend; No, I donít

You: yes I do. Itís my favorite pastime 

. I usually read a story before I sleep. 

II) Spelling (6 marks) 

 

1) Write the numbers in letters and Listen to complete the missing words. (ë4mks) 

Uncle Chris is a doctor. He is (42) ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. His wife Christine is 

anÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖShe is (38) ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 

They have got 3 kids: one son and ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. They are 

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...Sally and Kely.They are (15) ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.and 

(13)ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. they are ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. pupils.  

2) Look at the pictures and write the appropriate time (2) 

 


