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

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

    هفتم زبان انگلیسی: نام امتحان

                                                                                                     تمهف رشته: -پایه

                                                                                                                      703-702-701شماره کالس:           

                  :تعداد صفحه        

           

چند دانش آموز عضو کتابخانه اي شده اند. قرار است دختران در شیفت صبح و پسران در شیفت  -1

عصر از کتابخانه استفاده کنند. اسامی آن ها را به ترتیب حروف الفباي انگلیسی در دو لیست زیر 

 نمره)2(.به انگلیسی بنویسید

 مهدي) - سیمین -الهام -احمد -کیمیا -ایمان -(گلناز

   

  

  

  

  

  

 

 شخصی در مصاحبه ي استخدامی یک شرکت خارجی شرکت نموده است. باتوجه به متن مصاحبه - 2

  نمره)5/2(.فرم اطالعات مربوط به وي را به انگلیسی پر نمایید

 

 

 

 

 

 

  دقیقه 50    مدت پاسخگویی:

  03/94 / 20   تاریخ امتحان :  

  کاهانی آقاي نام دبیر:

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

  

  : امضاء دبیر

 



 ٢

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

a. Brown- Bread- White- Pink 

b. Daughter- Waiter – Father – Mother 

c. Mirror-Chair- Tower- Table 

d. Worker- farmer- Classmate- shopkeeper 

 نمره)2( با استفاده از رابطه بین گروه کلمات، جاي خالی را با کلمه مناسب پر نمایید. -4

a. (Black, blue, red, g ………..)   

b.(doctor, teacher, mechanic, n………..).  

c.(dress, jacket, scarf, t………………..) 

d.(bedroom, bathroom, dining room, L……………….) 

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

1- My favorite ……….. is Kebab.   

a) fruit  b)drink  c)food  d)juice 

                 2- He is wearing a black.………… . 

a)chador  b) T-shirt  c) scarf  d)dress 

      3- This ………… is Zahra’s uncle. 

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

       4- Saturday is after ………………. 

  a)Sunday  b) Tuesday  c) Friday  D) Thursday 

خود برخی کلمات را به  احمد و همکالسی اش، بهنام، به انگلیسی صحبت می کنند ولی در صحبت -6

یاد نمی آورند یا از کلمات فارسی استفاده کرده اند. با نوشتن کلمات مورد نظر به انگلیسی به آن ها 

  )نمره 3(کمک کنید.

Ahmad: “چه عکس زیبایی”……………………..! Who are they?  

Behnam: “عمه هاي من”……………..and my uncle. 

Ahmad: “ ون؟کاره(شغلی) هست دایی تچه  ”………………………………………? 

Behnam: He is a“خلبان”……………….. 



 ٣

 نمره) 2(.را یافته و در فرم زیر وارد نمایید نوروزيبا توجه به کروکی زیر، آدرس آقاي -7              

 

  

  

  

  

  

 نمره)5/1با دانش خود جمالت زیر را کامل نمایید.(-8               

a.The colour of milk is …………..  b. I’d like some water. I am ………….  

c.I ………. hungry. Let’s take something to eat.            

 نمره)1با توجه به جمالت زیر ساعت صحیح را در شکل مشخص نمایید.( -9

  

a. It’s a quarter past five  

 

 

 

 

b. It’s three thirty five 

  

  



 ٤

می خواهد معادل انگلیسی آنها را بنویسید ولی به  دوست شما فلش کارت هایی به شکل زیر دارد و -10

  نمره) 2.(علت عدم آشنایی با زبان انگلیسی از شما خواسته که این کار را براي وي انجام دهید

  

....................................... 

 

 

 

 

 

…………………………… 
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……………………………….. 

                                                                     

 












