
 

 پایة هفتم -7درس  آزمون زبان انگلیسی

  نام دبیر: علمی        1398/ 1مدرسه: ..................................   تاریخ: ...... /           نام و نام خانوادگی : .......................... کالس : ........           

A - ُبه  آدرس هافارسی نوشتن به مقصد برساند از علی میخواهد در  دارد که باید فوراً ستچی است.او دونامه از خارجپدر علی یک پ

 (نمره 2 او کمک کند. شما نیزبه علی در اینکار کمک کنید.)

    18 Shahid Chamran street, Niavaran, Tehran.                  29 Shahriar street, Elgoli , Tabriz.    

    …………………………………………………………………………………..                 …………………………………………………………………….. 

 

-B .نمره ( 2) باتوجه به تصاویر جواب درست را انتخاب کنید 
 

    
A- office 

B- garage 

C- kitchen 

D- bathroom 

A- television 

B- telephone 

C- cell phone 

D- tower 

A- stair 

B- sweater 

C- seventy 

D- street 

A- come 

B- call 

C- Comb 

D- cook 
 

 -C نمره ( 2)  .توجه به آدرسها به سواالت پاسخ دهیدبا    
 

 46پالک  –خیابان حافظ  –بهارستان  –تهران 

1. What is their address?      …………………………………………………………………………..  
   

          

 25شماره  –خیابان پروین اعتصامی  –ولیعصر  –تبریز 

2. What is her address ?      …………………………………………………………………………….     

                  

-D  نمره ( 3)  به سواالت پاسخ دهید. ویرتوجه به تصبا 

1. What`s your phone number ?  

 …………………………………………  

2. What`s your e-mail address ? 

 …………………………………………… 

3. What`s your office phone number ? 

    ………………………………………………………………. 

 

 

 

-E .نمره ( 2) ) یک کلمه اضافه است. (با کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کنید 

 with – address – visit –before –ures 
A :  Ali is not well.I`m going to ……………………. him today. 

      Are you coming …………………..… me ?  

B : I`m not ……………………. , but I`ll try .  

    Call me ………………….. you go .  
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-F نمره ( 2) جوابها در سمت راست داده شده است.( )  پاسخ دهید. به دو روش  با توجه به تصویرها به سواالت          
 

                                                                                  
1.What  time is Mina leaving ?        2. What time is she coming back ? 

    …………………………………….       …………………………………………….   

    …………………………………….       …………………………………………….   
    

-G .نمره ( 2) جمله بسازید 

1. live / do / where  / you / ?                          ……………………………………………………………………………….    
 

 

2. are / what  time / going / you /?      …………………………………………………………………………………  
      

 

-H  نمره ( 2)  .ویک مکالمة صحیح بسازیدرا مرتب کنید جمالت 

A: ……………………………………………………                            And his home number ? 
B: ……………………………………………………                            What`s Sadra`s address? 

A: …………………………………………………..                            337-9284 
B: …………………………………………………..                            45 Azadi street . 

 

-I .نمره ( 3) به تصاویر نگاه کنید و مکالمه ها را کامل کنید 

 

       B  A                              

  

                 1. A: What ……………....is ……… ?                                 2. A: What`s  …………….  ……………… ?  
           

                           B: It`s  twelve  …………….…                                             B: 68 Shahid Chamran  ……………………..  

        

 

 

 

At 6:10 p.m. 

At 6:10 in the morning. 

At 6:10 a.m. 

At 6:10 in the afternoon. 
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 پایة هفتم -7درس  آزمون زبان انگلیسیپاسخنـامه 

A - ُبه  آدرس هافارسی نوشتن به مقصد برساند از علی میخواهد در  ستچی است.او دونامه از خارج دارد که باید فوراًپدر علی یک پ

 (نمره 2 او کمک کند. شما نیزبه علی در اینکار کمک کنید.)

    18 Shahid Chamran street, Niavaran, Tehran.                  29 Shahriar street, Elgoli , Tabriz.    

 18شهید چمران پالکان خیاب –نیاوران  –تهران                             29پالک – شهریارخیابان  –گولی ائل  –تبریز             

-B .نمره ( 2) باتوجه به تصاویر جواب درست را انتخاب کنید 

A-office B- telephone D- street B- call 
 

 -C نمره ( 2)  .توجه به آدرسها به سواالت پاسخ دهیدبا    
 

1.  46 Hafez street – Baharestan - Tehran 

2.   25 Parvin Etesami street – Valiasr - Tabriz                 

-D  نمره ( 3)  به سواالت پاسخ دهید. ویرتوجه به تصبا 

1. 35664078              2. Far84@gmail.com               3.      041-33945570  

-E .نمره ( 2) ) یک کلمه اضافه است. (با کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کنید 

A :  Ali is not well.I`m going to visit him today. 

      Are you coming with me ?  

B : I`m not sure , but I`ll try .  

    Call me before you go .  
  

-F نمره ( 2) جوابها در سمت راست داده شده است.( )  پاسخ دهید. به دو روش  با توجه به تصویرها به سواالت          
 

  1. At 6:10 in the morning .                       2. At 6:10 in the afternoon.  

  At 6:10 a.m.                                        At 6:10 p.m.    
-G .نمره ( 2) جمله بسازید 

1. Where do you live ?                                    

2. What time are you going ? 
 

-H  نمره ( 2)  .ویک مکالمة صحیح بسازیدرا مرتب کنید جمالت 

A:  What`s Sadra`s address?                           
B: 45 Azadi street .                             

A: And his home number ?                             
B: 337-9284                             

-I .نمره ( 3) به تصاویر نگاه کنید و مکالمه ها را کامل کنید 
       

  

                 1. A: What time is it ?                                        2. A: What`s your  address ?  
           

                           B: It`s  twelve  o`clock.                                         B: 68 Shahid Chamran  street.  
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