
In The Name Of God

  ١صفحھ                                          شھرستان عجب شیر-مدرسھ ی نمونھ ی دولتی محدثھ 

  ١٣٩٣خرداد -زبان انگلیسی پایھ ی ھفتمآزمون کتبی

  :کالس         :             شماره صندلی     :                              نام خانوادگی:                                  نام  

  دقیقھ۴۵:مدت آزمون                  ٠٣/٣/٩٣: تاریخ آزمون               ٢:تعداد صفحھ                ١٢:زمون نمره آ

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

  )٢(.ھا ی مشخص شده در جدول زیر بنویسیدو در جاحروف بزرگ و کوچک را جدا کنید-الف 

حروف بزرگ  حروف کوچک
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  )١(.غلط عالمت       بنویسیدو برای جملھ ی √  با توجھ بھ تصاویر برای جملھ ی درست عالمت)ب 
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1- She's a housewife.                                           2-It’s a clock.                  

3-It's a T-shirt.                                                  4-She's wearing a black chador.  

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

در تھیھ ی این . مرتب کرده و بھ دبیر زبان خود تحویل دھدحروف الفبامینا می خواھد لیستی از اعضای گروه خود را بر اساس )پ
  )٢.(لیست بھ او کمک کنید

First name  نام  شماره
١  Kimia  
٢  Ziba  
٣  Farnaz  
۴  Vida  

  

  

  



  صفحھ دوم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  )٢.(را کامل کنید  Bبخش -Aاز قسمتبا استفاده) ت

A:        phone- to – apple - ket

B:         (pine              ) -    (jac                  ) - (tele              ) – (pota             )                 

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

  )٢(.مکالمھ ی آنھا را در زیر مرتب کنید. درباره ی عمویشان صحبت می کنندصبا و امید ) ث

Saba: …………………………………?                   –Where is Ali's uncle?

Omid: …………………………………                   -What is he doing?

Saba: ………………………………….?                  -He's watching TV.     

Omid: ………………………………….                   –He's in the living room.

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

  )  ١: (می پرسدگارسون از شما درباره ی سفارش غذایتان. فرض کنید شما با  دوستتان در رستوران نشستھ اید)ج

Waiter: Excuse me. What's your favorite …………………..?                 - You: Rice and Kebab. 

Waiter:  What's your favorite ………….…………...?                              - You: Orange juice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشخصات او را بھ . بسازد) ایمیل(اما او باید یک رایانامھ . رعنا می خواھد با دوست جدیدش از طریق ایمیل ارتباط برقرار کند)چ

  )٢(.انگلیسی در سایت وارد کنید

  ایران:عجب شیر                      کشور: علی              شھر: نام پدر                  رحیمی: نام خانوادگیرعنا                 :نام

  ٧پالک -خیابان باھنر: آدرس                        ٢۵:  سن               ٠٩١۶٣٨١٢۵٠٨:شماره تلفن

  First Name
  Last Name
  Father's Name:
  City
  Country
  Telephone Number
  Age:
  Address

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

Good Luck.  

.موفقیت شما عزیزان آرزوی قلبی ماست

M. Hosseiny Aghdam

  امضاء:                                        نمره با حروف:                                     نمره با عدد

  


