
   
 

 امتحان: زبان انگلیسی   نام:                                                                        باسمه تعالی                                          
 1401 / 11/03                    نام خانوادگی:                                                 آموزش وپرورش ناحیه قوچان                   

 45دبیرستان غیر دولتی راهیان نور )متوسطه اول(                  مدت پاسخگویی:                                               هفتمپایه:    

                           10بارم:                1400  -  1401ماه سال تحصیلی   دوم خردادطراح سوال: کیمیایی                            امتحان نوبت     

 (   5/2)   .کند کامل را  زیر  فرم تا کنید کمک او به .کند  نام  ثبت  اصفهان سیاحتی تور  در  را  پدرش  دوست   اینترنت طریق از میخواهد امیر. 1

 
 علی  :نام      

                ………………………… : First  name                                                            مرادی  :خانوادگی  نام      

                                   …………………………  : Last  name                                                 51     :سن      

                                  بهمن             :  تولد ماه       

                                                                                               ………             :  Age                                        325768901:    تلفن شماره      

Birthday  :     …………………………                                                                                                         

 14 پالک  کارگر خیابان ،  بهارستان  ، تهران    :آدرس      

                                                                                   Address :    ………………………………………………………….    

 

 بزرگ  تا  کنید کمک میترا به .است  حساس حروف  کوچکی  یا  بزرگی به کامپیوتر  ولی .شود  مدرسه سایت وارد  میخواهد میترا 2.

 ( 5/1 )  .  .کند تایپ درست  نیست بلد  که را  حروفی 
 

    K r m s b j g t  n 10                     K _ M _   _  J _   _  _  10 
 
  

  (  5/2)   .  بنویسید به آنها  مربوطهای  شکل  زیرکلمات را . 3

       rice / tea / fruit / cake / orange juice 

 

 

 

  

   (  2  )   ) یک کلمه ، اضافه است ( .را با استفاده از کلمات داده شده ، بنویسید .   مختلف خانه قسمت های های اسم .  4

                                                        living room  *   kitchen  *  bedroom  *  garage  *  bathroom  

 

 

 

hamyar.in همیار



 با  كه  است داده  شما به اى  برگه ، عضوگیرى  براى  .كند اندازى راه را  انگلیسى  زبان انجمن شما، منطقة پرورش و آموزش ادارة است  قرار.   5

 (  5/2)    .كنید  تكمیل را آن  ،  خود فردى  اطالعات به  توجه

English Language Association (ELA) 

Application Form 

                
 
                 Name:  ...................................... 
 
                Telephone number: ………………………………. 
 
                Address: ……………………………………….. 
 
                School Name: ……………………………… 
 
                School Phone Number: …………………………… 

 

 

          

 )   1. )   زیربنویسید  فرم  در    عدد انگلیسي با  را  مدرسه  از  خود  بازگشتن  ساعت  و  رفتن   ساعت   ، خود  روزانه  ریزی  برنامه جهت  . 6

 
 
 

  Going to school:     ………..………:…..…………….             Coming back home:        ………..…..…:………………. 

 

 

 

Good Luck  

hamyar.in همیار
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