
In the name of God

 اداره آموزش وپرورش شهرستان الهیجان       

 ماه خرداددر هفتم پایه زبان درس کتبی آزمون          
05وقت:   :دبیر نام    نام آموزشگاه       کالس :                        : خانوادگی نام و نام  

تا بنویسید برایش عدد به را ها آن خواهد می شما از و داده شما به حروف به را هایی قیمت لیست شما پدر -1

 )نمره0/1 .ببندد جمع را آنها بتواند

Sixty Eleven Forty three Twenty two Seventy Forty one

به را او اطالعات ، شده داده مشخصات به توجه با .نماید نام ثبت سایتی در میخواهد ساسانی قایآ-2

 (2نمره ) .بنویسید 2در فرم شماره  برایش انگلیسی

1فرم شماره 

24 سن : ایمان                                : پدر نام ساسانی        سینا :خانوادگی نام و نام

4 پالک – حکیم شهید خیابان -تهران: آدرس              2944334   :تلفن  دکتر                  : شغل

  sasani@yahoo.comایمیل:

2فرم شماره  

First Name :………………………………..  Age : ………………… 

Last Name :………………………………..   Phone Number : ……………………… 

Job :…………………………..       Father’s Name : ……………………….. 

Address : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail address : ………………………………………………………. 

و غذا تا خواهند می شما از و داده شما به را غذایی منوی . اید رفته خارجی رستوران یک به ناهار خوردن برای -3

 و کرده انتخاب را خود عالقه مورد نوشیدنی و غذا رستوران این منوی از .دهید سفارش را خود نظر مورد نوشیدنی

 نمره ( 1) 0 بنویسید

Your favorite food : …………………………………… 

Your favorite drink : ………………………………… 

 Menu 

Kebab                     orange juice              tea 

Rice                         salad                           water 

Chicken                       milk                        bread    

1صفحه 



22/1  .write the letters in upper-case formحروف الفبا را به صورت بزرگ بنویسید. 

h      d                    i      m               b 

4 

2/0  Which word is odd?کدام کلمه متفاوت می باشد 

  father ⃝    sister ⃝     nurse ⃝     mother ⃝ 

2 

52/0 مکالمه درهم ریخته را مرتب کنید.به هم وصل کنید 

Ali:      He is watching TV 
Akbar:     Where is your brother? 
Ali:   What is he doing? 
Akbar:   He is in the living room. 

6 

match the words with the picturesتصاویر و کلمات را به هم وصل کنید 1

girl  shoes  comb      suit 

5 

52/0 مکالمه درهم ریخته را مرتب کنید.به هم وصل کنید 
Parham:      Nice to meet you, too, Ali. 
Ali:  This is Ali. Ali, this is Erfan. 
Erfan:      Nice to meet you, Erfan. 

8 

0/2 Answer this questions. به این سواالت جواب کامل بدهید
What’s your first name?.................................... 
How old are you?.................................... 

9 

1 Match the sentences. جواب سواالت را از ستون روبروپیداکنید و حرف موردنظرراداخل دایره بنویسید.یک جمله در

سمت راست اضافه است
1- How are you today?     a) 11 : 54
1- What is your father’s job?    b) I’m 14 years old
3- What time is it ?     c) great , thanks
5- where do you live?     d) 12 Laleh Street .

e) He’s a dentist

10 

1/22 Match the names.نام و نام خانوادگی ها را به هم وصل نمایید 
     First name  Last name 

Reza , Ahmadi , Maryam , Kimia , Karamian , Moradi , Amir , Mardani 

11 

22/0  Choose the correct answerجواب درست را انتخاب کنید 
Student 1: What are they doing ? 
Student 1: They are ………….. football.( washing , playing , studying , working  ) 

12 

22/0  Choose the correct answer درست را انتخاب کنیدجواب   
Seventy- eighty– ……….. – one hundred . ( twenty – forty – ninety- nineteen ) 

11 

Good Luck  

     2صفحه 

 12  : کتبی نمره 


