
 بسمه تعالی
 تهران 5منطقه  –دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان 

 1400-1401سال تحصیلی  دومپایان نیم سال سواالت امتحانی 
 زبان انگلیسی هفتم...  نام آزمون: ................آقاي نام دبیر:     7/    نام و نام خانوادگی: ..................................... کالس:

 
 نام و امضا دبیر:  -اریخ ت دقیقه 50 زمان آزمون:        شنبهسه روز:       10/03/1401 تاریخ آزمون:  

 نمره آزمون با حروف:                             نمره آزمون با عدد:         

یف
رد

 

ارم 
ب

 

A 

 .ي یک حرف حذف شده است)کلمات ناقص داده شده را با حروف مناسب کامل کنید (هر خط نشانه" Dictation "دیکته 

1- cak –                2- chi – ken                  3- bre – d            4- appl –                  5- of – ice 

6-ne – spaper            7-to – er             8- gre – n             9- bake –              10- cha – k 

2,5 

B 

 .ي ناهماهنگ را پیدا کرده و داخل پرانتز بنویسیددر هر گروه کلمه

1) tea – milk – dates – water.           (…………………..) 

2) aunt – father – sister – mother.              ( ……………….) 
0,5 

C 

 .ي مناسب کامل کنید(یک کلمه اضافی است)با استفاده از کلمات داده شده جاهاي خالی جمالت را با کلمه

Drink – watching – phone – what time – work 

1) what is he doing? Heʼs ……………… Tv. 

2) ………………… Are you going? Around 6 P.m. 

3) whatʼs your ……………… number? Itʼs 021-344-5302 

4) Iʼm thirsty. Letʼs have something to ………………… 

1 

D 

 .ي درست بنویسیددر هر گروه با کلمات داده شده یک جمله
1)You – Sit – please – Thank – down 
              

2) do – to – like – what – eat – you - ? 
 
 

1 

E 

 به سواالت خواسته شده به انگلیسی پاسخ دهید؟

1) How old are you? 
 
2) when is your birthday?  
 
3) who is your English teacher? 
 
4) what is your favorite food? 
 

1 

 شماره صندلی:



 

F 

 آدرس داده شده را به روش انگلیسی بنویسید.
whatʼs your address? 

 20تهران، اکباتان، خیابان رضوي، پالك 
I live, ………………………………………………………………… 

1 

G 

 کلمات داده شده را در ستون مناسب بنویسید.

 

 

 

Time Drink Food Color 
    

    

 

 

1,5 

H 

 ي درست را مشخص کنید.در هر تست گزینه 

1) who is that girl?   ………………………. Is my classmate Mina. 
a) I                                  b) you                            c) He                        d) she 
 
2) say your names one by …………………… please. 
a) one                           b) at                                     c) to                                d) for 

 

0,5 

I 

 کلمات داده شده را به انگلیسی بنویسید.) ≠(مترادف ( =) و متضاد 

1) Excuse me = …………………….   2) Trousers= …………………… 

 3) Tall ≠ …………………. 4) young≠ ………………… 

1 

red- kebab – evening- orange juice – brown – moring – milk - rice 


