
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
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بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 دیکته ناقص کلمات زیر را کامل کنید.

1. I go to sc_ool every morning. 

2. He is our new clas_mate, Erfan. 

3. She is wearing a bla_k chador. 

4. My p_one number is 521-2356. 
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 اسامی زیر را در دسته بندی صحیح قرار دهید.

Sara-Amiri- Amin- Karami- 

1. First name: 

2. Last name: 

1 
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 با استفاده از کلمات و ترکیبات داده شده مکالمه زیر را تکمیل نمایید. )یک پاسخ اضافی است(

enough- garage- let’s have- sounds good- kitchen 

 

A: Look! It’s__________. I’m hungry. How about you? 

B: Me too._____________ some cake and milk. 

A:_______________ , but I’d like some tea with my cake. 

B: Ok, let’s go to the ____________. Mom? 
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 مقابل سوال بنویسید.حرف مربوط به هر پاسخ را 

a. I’m from Iran. 1. Hi Tina! How are you? 

b. I like orange juice. 2. Where are you from? 

c. Fine, thanks. And you? 3. What’s their address? 

d. 24 Azadi Street. 4. What’s your favorite drink? 
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 متضاد کلمات زیر را بنویسید.

1. tall ≠ 
1 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه3 تعداد صفحه سؤال:
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 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
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2. new ≠ 

3. thin ≠ 

4. young ≠ 
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 )یک کلمه اضافی است( نام مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید.

policeman- shoes- comb- banana-sandals 

 

 

 

 

    

 

1.__________________       2.__________       3.____________               4. _____________ 
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 جاهای خالی را با استفاده از اسامی روزهای هفته و اسامی ماه های داده شده تکمیل نمایید. ) دو کلمه اضافی است(

Saturday- Thursday- Monday 

September- November- June 

Days of the week:  

Sunday- ____________ - Tuesday- Wednesday- ____________ - Friday 

Months of the year: 

April- May- ____________ - July- August- ____________ - October 

1 
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 کلمه ی ناهماهنگ را مشخص کنید. 

1. green- milk- blue- red 

 

2. hat- gloves- dress- teacher 
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 برای زمان های داده شده ساعت رسم کنید.

 

1. 11: 50 

 

2. 1: 20 

 

3. 12: 40 
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 بنویسید هر تصویر چه زمانی را نشان می دهد.

                                                1.____________________ 

 

 

 

 

                                              2.____________________ 

 

                    

 

 

                                               3.____________________ 

 

 

 

                                               4.____________________ 
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 Good Luck 

10 

 نمره
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

1. cousin 

2. spring 

3. sunflowers 

4. capital 

2 
1. Are there any farms in Rasht? 

2. She speaks a little French. 
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1. Scottish 

2. Greece 

3. Brazilian 

4. Japanese 

4 
1. gym 

2. wind 
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1.  b. do 

2.  c. on 

3.  c. shrine 

4.  d. Can 

6 1. I enjoy skiing. 
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1. sunset 

2. biking 

3. dirty 

4. foggy 

8 
1. You should … 

2. You should … 

9 
1. I … 

2. It’s hot and sunny. 

10 
1. Are there any great museums in Paris? 

2. Who works in a drugstore? 

11 

1. hobbies 

2. movies 

3. how about you 

4. well 

12 
1.  b. this 

2.  c. head 

13 
1. False 

2. True 

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 11ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 
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