
 

 

دوره اول متوسطه یه هفتمپا زبان انگلیسیآزمون   

(درس یک)   

 

:دبیرستان  

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی
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 شکل بزرگ حروف زیر به ترتیب کدام است. (1

h   d   k   w 

a. H B W K         b. H D K W         c. B H R V           d. W K H D  

 

 در جاهای خالی چه اعدادی باید قرار بگیرند؟ (2

1  2  .... 4  5 ... 7 

a. 3,6                 b. 5, 7                c. 3,4                 d. 0,6   

 

 شود؟شروع نمی« b»واژه انگلیسی کدام یک از تصاویر زیر با حرف  (3

 
            a                                      b                                      c                                        d 

 

 گزینه درست را انتخاب کنید. (4

What is your _______? 

I am Ali  

How are you? 

______, thank you. 

a. You , my          b. Ali , book        c. thank , me     d. name , fine   

 

 ( را  در  متن  زیر  پیدا  کنید و  دور  آنها  خط  بکشید.first  nameکوچک )اسامی  (5

Afshin is talking about his family members to Ashkan .He is practicing his English. Listen 

to the audio and choose the option s you hear .  
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زبان انگلیسی پایه هفتم دوره اول متوسطهآزمون   

)درس یک(   

 

:دبیرستان  

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

سمه تعالیب  
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 کدام گزینه با بقیه متفاوت است. (6

b. green                  b. book                c. red               d. black  

 

 مشخصات خود را در کارت کتابخانه ی زیر بنویسید (7

Library Card 

First name.………………… : 

Last name.………………… : 

 

 یک کلمه اضافه است(.(با توجه به تصاویر ، با کلمات داده شده جمالت ناقص زیر را کامل کنید (8

( Mr. – Mrs. – Miss) 

1………Ahmadi       2………..Amini        

 

 با اضافه کردن یکی از حروف داده شده اسامی زیر را تکمیل نمایید. (9

 

 

1.  ....arim         2   ....obina             

2.  ....azem         2   ....kram             
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زبان انگلیسی پایه هفتم دوره اول متوسطهآزمون   

 )درس یک(

 

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه 
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1.b 

2.a 

3.d 

4.d 

5.Afshin   -  Ashkan 

6.b 

 پاسخ  این  سوال  در  مورد  خودتان  تکمیل  میشود  .7

First name: Zahra 

Last  name:sayyad 

8.  

1.Mr     2.Miss 

9. 

1.Karim       2.Mobina    3.Kazem    4.Akram 
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