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تمفپایه ه یانگلیسآزمون   

(2درس )  

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی
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 (Bb-Ee-Pp )..کلمه مربوط به  هر  تصویر  را با  یکی از  حروف  داده  شده کامل  کنید1 – 1

 

 

 

  1 ……ench                         2 Stand U….                  3 Fri.....nd                                                                    

 

 .را  انتخاب  کنید و  برای  جواب  غلط    .با توجه  به  تصویر  برای جواب  درست 2

 

 

 

 

1.He  is  a  boy.      2.He  is  a   teacher.       3. It  is  a  library card  

 
 .احمد و  رضا را کامل کنید  . با کلمات داده شده ی زیر ، گفتگوی بین مینو ،3

(classmate – First  – Great  – too – boy ) 

Mino : Hello                                                          Reza : Hi                             

Mino: How are you?                                     Reza: ……1……… thanks. 

Mino: Who is that …2….. ?                           Reza: He is my ……3….. Ahmad 

 

Mino: Hi Ahmad.                                       Ahmad: Hi Mino 

Mino: Nice too meet you.                 Ahmad: Nice to meet you. …4…… . 
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انگلیسی پایه هفتمآزمون   

(2)درس   

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

www.barttar.ir 

 
 .  پیدا  کنید  و  بنویسیدنند  نمونه مارا ستونهای  زیر  نامهای کوچک   . در 4

Ki               bar               Kimia 

Im              ia   1………….. 

Mob           mia  2………….. 

Par             ina   3…………... 

Ak              an   4…………… 

   
  . های  زیر  را  در  ستون  مناسب  قرار  دهیدنام  و  نام  خانوادگی   .5

Paknam /   Arman   /   Kamran    /   Kabiri    / Emami     /  Mani 

Last name First name 

   

 

 

 

 
 .. در  هر  ردیف، کلمه صحیح  را  برای  هر  عدد  پیدا  کنید  و  دور  آن  خط  بکشید6

                  one        five          ten           two  

               two        ten           one           six  

             eleven      six          seven         four  

                    six         five         seven         on 

2 

10 

11 

7 
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انگلیسی پایه هفتمآزمون   

(2)درس   

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی
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  .ت زیر را به انگلیسی بنویسیدمعادل کلما .7 

 .دانش آموز: ....................4         ...................... : .خانم3       ................ : مرد .2       .................... : نشستن . 1

 

 فرم  زیر  را  پرکنید.  ،ن با  نوشتن  اطالعات شخصی  خودتا .8

First  name : ……1…………. 

Last name : ……2………….. 

School : ………3……… 

Phone  number : ……4…….. 

 

 ؟ در  کدام   گزینه اسم  ها  به  ترتیب  حروف  الفبا  مرتب  نشده است .9

a. Abdi – Bahmani – Davari – Saberi - Samadi 

b. Ebadi – Farhadi – Hamedi - Karimian 

c. Alavi – Ansari – Irani - Moradi 

d. Javadi – Kamali – Soufi - Omrani 
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ایه هفتمانگلیسی پآزمون   

(2)درس   

 

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه 
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 1:                                    1.bench    2.stand up  3.friend 

 2: : ص 3: ص             2: غ              1               

3          :                  .Great      2.boy    3.classmate     4.too1 

4                         :1 .Iman     2.Mobina     3.Paria    4.Akbar   

:5 

Last name First name 

Paknam 

                     Kabiri   

Emami      

Arman    

Kamran 

Mani 

 

6                       :     1. two   2. ten    3. eleven    4. seven  

:7 

 1.sit  down ) نشستن ( :          2.man  : ) مرد (   3.woman    : ) خانم (      4.student  : ) دانش آموز(  

   

8        : 1- Mina            2. Ebrahimi             3. Shahed             4. 09358151756 

 d :9 
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