بسمه تعالی
مدت امتحان 06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی ..................................................... :شمارهی دانشآموز................................. :
نام مدرسه ............................... :سؤاالت امتحانی درس :زبان انگلیسی تاریخ امتحان:
پایه :هفتم دورهی تحصیلی:

نوبت دوم سال

شهرستان الهیجان

ساعت شروع............. :

تعداد صفحات سؤال 2 :صفحهی1 :

نمرهی مستمر ............ :نمرهی پایانی ............. :جمع ............. :نام و نام خانوادگی (معلم مربوطه) امضاء..................... :

بارم

)Reading and writing: (12 points
 :Aنام هر تصویر را از میان کلمههای داده شده پیدا کرده و در زیر آن بنویسید( .یک کلمه اضافی است).
employee / tower / trousers / sun glasses / cook

2

)(4

)(3

)(2

)(1

…………….

…………….

…………….

……………

 :Bیکی از بستگانتان از شما خواسته است که فرم زیر را که اطالعات شخصی او برای گرفتن گذرنامه است ،پر
نمایید.
نام :امیرعلی
نام خانوادگی :علوی نیا
نام پدر :رضا
سن43 :
ماه تولد :آبان
شغل :مکانیک
شماره تلفن همراه1511-344-4954 :
شهرستان :الهیجان

Passport application:
9) First name: …………………….
4) Last name: ……………………..
…………………… 7) Father's name:
8) Age: ……………………..
……………………… 5) Job:
11) Month of birth: ……………………..
11) Mobile phone number: ………….….
12) City: …………………….

2

. کلمات داده شده را در گروه مربوط به خود قرار دهید:C
milk / mirror / water / belt / orange juice / blanket / tea / socks

2

things 

11) ……………….

11) ………………..

11) ……………….

11) ………………..

drinks 

11) ……………….

11) ………………..

10) ……………….

26) ………………..

). اضافی استB  (یک عبارت در ستون. کامل کنیدB  را با استفاده از عبارتهای ستونA  پاسخ سؤاالت ستون:D

2

A
21. What's your favorite food?

B
a. at 5:31.

22. Where are they?

b. She's the tall girl.

23. Which one is Laleh?

c. I'm so hungry.

24. What time is he going?

d. Rice and kebab

e. They're in garage.
). (یک کلمه اضافی است. کاربرد لغات – جاهای خالی را با کلمههای داده شده کامل کنید:E
have / people / foods / thirsty / visit.
29. You need all kinds of ………………. to keep your body strong and healthy.
2

24. There are five …………………. in my family.
27. Let's ………………….. some cake and milk.
28. I'm going to ……………… him today.
) (غیر مرتبط. زیر کلمهی ناهماهنگ در هر ردیف خط بکشید:F

1

25. scarf – chador – gloves – green.

31. teacher – father – sister – mother.

. مشخص کنیدX  و جمالت نادرست را با عالمت  جمالت درست را با عالمت:G
31. A: Where is she?
B: She is in the living room.
1

32. A: What is he?
B: He's a farmer.

Good Luck

