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: تاریخ اهتحاى   

دقیقه           71:  وقت الزم  

( پایه هفتن) زباى انگلیسی:اهتحاى  

 Sc 

 .از شوارٍ یک تا شوارٍ چِار بٌْیسیذ الفبای انگلیسی ترتیب حروفبه اساهی دادٍ شذٍ را  (الف

( Matin – Amin – Kimia – Iman ) 

1-                                                            3-  

2-                                                            4-  

 
 
 

1 

 .با تْجَ بَ تصْیر، جْاب درست را اًتخاب کٌیذ (ب

     5.  What’s his job?  He is a ……………………….. 

A) dentist                                        C ) nurse 

B) pilot                                             D) driver  

 
 
0.5 

                                 :شوا(   ?When’s your birthday: ) اگر دبیر زباى از شوا بپرسذ (پ

(A  ًام خْدتاى را بَ اّ هی گْییذ                     .(B     هاٍ تْلذتاى را بَ اّ هی گْییذ. 

(C  هی گْییذپذرتاى را بَ ا غل ش ّ                     .(D   اّ هی گْییذ  بَ  را  خْد سي. 

 
 
0.5 

 (یک کلوَ اضافی است )  .را کاهل کٌیذبا کلوات دادٍ شذٍ، گفتگْی زیر  (ج

 6.  Father :  Is that your ………………………… teacher? 

       Student: No, my English teacher is the tall …………………….. 

      Father : Which one is your math …………..…………… ? 

      Student: He is wearing a blue ………………..…… and wite shirt.  

 
 
 
 
1 

 .َ تصْیر زیر کلوَ درست خط بکشیذببا تْجَ  (چ

7- watching  –  playing  – washing – cooking  

8- bedroom – stairs – tawer – kitchen – table 

 

 
 
 
1 

suit 

English 

man 

father 

teacher 

7 8 

 ادامه سواالت در پشت صفحه





0.5 

 ؟ شذٍ برای پرسیذى آدرش هی تْاى استفادٍ کرددر زباى اًگلیسی، از کذام سْال دادٍ  ( ٍ

   9.  A) Where  do  you  live?                                        B) What  time  is it? 

        C) What’s your home number?                            D) What’s your job?  

 

 

1.5 





            .دادٍ شذٍ را جذا کردٍ ّ در جاُای خالی هربْط بَ خْدشاى بٌْیسیذ ُایًْشیذًی ّ  ُا اکیخْر (خ

Drinking  

Pineapple  –  tea  –  honey  

bread – orange juice –  milk 

 

Eating 

-------------------------- ------------------------ 

-------------------------- ------------------------ 

-------------------------- ------------------------ 
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 حرّف دادٍ شذٍ کلوَ هعٌی دار بسازیذ؟تْجَ بَ تصْیر ّ با  ( د

 

 

10. ( i - s - h - t - r ) =                             11. ( s - g - s - l - e - a - s  )=  

 

0.5 

 شوا بَ عٌْاى هترجن زباى ، کذام ترجوَ را برای جولَ زیر اًتخاب هی کٌیذ؟ (ر

 (بیاییذ یک چیسی بٌْشین ) 

  12.  A)  Let’s  take  something  to eat.                      B) I’m hungry. 

         C) Let’s have something to drink.                      D) I’m thirsty. 
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 .را اًتخاب کٌیذ زیر  یُاّ یکی از گسیٌَ   با تْجَ بَ تصْیر، بَ سْال زیر پاسخ دُیذ (ر

  13. What time is she leaving her office?                        

        At                                   in the eveinig.    A) a.m              B) p.m         

 

0.5 

 .کلوَ درست خط بکشیذ دّر ر دادٍ شذٍ،یتصاّبا تْجَ بَ  (ز

 14. girl  –  man                                             15. worker  –  waiter  

       boy  –  woman                                                         florist     –    baker              
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 .ُای زباى اًگلیسی کاهل کٌیذ فرم زیر را برای ثبت ًام در کالش ( ش

 16.   a) Name:                                                     b) Age: 

           c)Last name :                                             d) Month of birth: 

 پایاى

Writing =                        Speaking =                         Listening =                           Total =  


