
 نمره(1بودن تصاویر را مشخص نمائید.) یا غلط  جمالت، صحیحبه و خانواده او می باشد با توجه  بیژنجمالت زیرمربوط به -الف

1. Bijan's father is an engineer.     2. His mother is a nurse.    

 

3. His sister is six years old.                                       4. Bijan is great today.  

 نمره( 1کلمه صحیح بنویسید.) بیژنریخته  برای  مبه وحروفبا توجه به تصاویر -ب

 

 

 

5.  i-i-c-d-t-a-y-r-n-o     6. y-a-r-i-l-b-r            7. e-e-e-n-n-g-r-i             8. e-e-v-n-s 

    -----------------------------         ----------------------              --------------------------             ------------------- 
 نمره(5/1).مرتب کنید.را  با یک دیگر دیدار کرده اند، گفتگوی آن ها و رضا در ابتدای سال در مدرسه با یکدیگربیژن امیر،  -ج

 

 

Bijan: ... Good morning … 

9) Amir: ………………………………. 

10) Parham: ………………………… 

11) Amir: …………………………….. 

12) Bijan: ………………………… 

13) Amir: …………………………….. 

14) Reza: ……………………………. 

 نمره(2)دیکته صحیح کلمه توجه گردد().بنویسیددرجای خالی  هداده شد جدول تصویر و کمک با  را Timنسبت های خانوادگی  -د
15. Jane is Ana’s ............................ 

16. Peter is Mary’s .......................... 

17. Mary is Tim’s ........................... 

18. Tim is Mary’s ........................ . 

 دقیقه 50زمان:  به نام خدا نام:

   00 تعداد سوال:  1شهید هاشمی نژادآموزشگاه  نام خانوادگی: 

  2تعداد صفحه:  1017نوبت اول: دی ماه  شماره :

 10نمره آزمون:  آزمون زبان انگلیسی پایه تحصیلی: هفتم

Nice to meet you. 

This is my friend, Reza. 

Nice to meet you, Amir. 

How are you? 

I'm fine. Thank you. 

Good morning. 

 



است و  می خواهد در یک کلوپ ویژه جوانان آسیا عضو گردد. او برای این کلوپ یک ایمیل ارسال کرده بیژن  -ه

 نمره(2کنید.) ارسال نموده است. از میان اطالعات ارسال شده فرم زیر را برای کلوپ کامل اطالعات خود را برای آنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 First Name: 

Last Name: 

Job: 

Age: 

 Month: 

Father’s Name: 

Father’s Job: 
 

 ) صحیحزیر را در مورد خودتان به انگلیسی کامل کنید. معاون مدرسه هنگام ثبت نام شما، اطالعاتی را از شما می پرسد. متن -و

 نمره(5/2)نمره دارد.( نوشتن حروف کوچک و بزرگ

 

 

 

 

 

19. 

20 

21. 

22. 

23. 

25. 

24. 

(26) My first name is.........................  

(27)My last name is ......................... 

(28)(I'm) My age is .............years old. 

(29)My birthday is in ...................... 

(30)I am (my job is) ………………. 

Dear Sir, 

I am Bijan  Niazi. I am from Iran. I am a student. My 

birthday is on 25th of Mordad, 1383.  My father is 

Rahim Niazi. He is a employee. Please register me as 

a member of your club. 

Yours Faithfully, 

B. Niazi 

 بهترین ها را برایتان آرزومندم


