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 ........................نام و نام خانوادگی :         

 ............................... شماره صندلی :

  هفتم زبان انگلیسی: نام امتحان

  1متوسطه -هفتم رشته: -پایه

 ..................................شماره کالس: 

  4:تعداد صفحه

 

فرض کنید دوست شما می خواهد در یک مسابقه اینترنتی شرکت کند و باید در این سایت ثبت  -1

و نام کاربري و رمز عبور بسازد. رمز عبور باید با حروف کوچک انگلیسی نوشته  شود. به  نام کند

 نمره)1(او کمک کنید تا رمز عبورش را درست وارد کند.

 

 

 

 

 

 

 نمره)3(آقاي کتابی براي گرفتن گذرنامه الزم است فرم زیر را پر نماید شما به او کمک نمایید. -2

 کتابینام خانوادگی:  نام: عزیزم 

 نام پدر: لطفا 35سن: 

 گارسون( پیش خدمت)شغل:     2134569شماره ملی:

First Name:    Azizam  . Last Name:      Ketabi 

 

Father’s Name:   Lotfan Age:    35 Job:   Waiter 

 

ID card:       2134569 

 

 دقیقه50مدت پاسخگویی:

 25/10/93تاریخ امتحان :  

 کاهانی آقاينام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر

 

اپلیکیشن پادرس 
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 نمره) 2زیر کلمه ناهماهنگ ( از نظر معنی) خط بکشید. ( -3

a. Eraser- pencil- sister- ruler 

b. Year- May – June – February 

c. Classroom- desk- month- school 

d. Worker- farmer- family- shopkeeper 

 نمره)3(کلمه اضافی است). دوبا استفاده از کلمات داده شده جمالت زیر را کامل کنید (  -4

Last –Miss – who – first –Mr – when – morning- May  

a. Good morning  . who is that boy? 

b. Hi. He’s my friend Mr kabiri. 

a. What’s his first name? 

b. Mahdi. 

a. When is her birthday? 

b. It is in May 

 نمره)2(مناسب ترین پاسخ را انتخاب کنید. -5

1- A: Welcome to our school.  B:…………… 

a) Let’s talk to him  b)what about you? 

c)Thank you   d) Really. 

                 2- The .………… of my birth is Azar. 

a)yaer  b) week  c) month  d)day 

3- This ………… is Ahmad’s aunt. 

a)Woman  b) boy  c) man  d)family 

       4- …………………………………….? That’s    e- b- a- d- i. 

  a) How are you?   B) How do you spell your last name? 

  c) Who is that boy?  D) Who’s that man? 
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 )نمره 3اعمال زیر را به صورت عددي نشان دهید؟(ابتدا جاي خالی را با حروف نوشته و  -6

a. Fifty two minus twelve is forty  

52-12=40 

b. Eleven plus seventy four is eighty five 

11+74=85 

 نمره) 5/2(.امالي کلمات داده شده را کامل نماییدبه تصاویر نگاه کنید و -7

 

 

 

                 1-pilot   2-baker   3-backpack      4-dentist 

 

 نمره)2با دانش خود جمالت زیر را کامل نمایید.(-8               

a.One, two, three, four, five.  b. I am twenty years old 

c.What’syour job? I’m florist.           d. How are you today? Great. Thanks 

 نمره) 5/1با هر گروه از کلمات در هم ریخته زیر یک جمله صحیح بنویسید.( -9

a. Nurse- is- a- she. 

She is a nurse. 

b. Number- what- your- is- telephone- ? 

What is your telephone number? 
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