
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تکلیف شماره 1 زبان انگلیسی 7

تاریخ آزمون: 1399/01/03

زمان برگزاري: 15 دقیقه

دوره اول دکتر حسابی

41 -

pencil desk chair teacher

42 - A: .........................    B: My last name is Karimi.

What’s your last name? How do you spell it?

How are you today? Good afternoon, Karim.

43 - A: Tell me your name.    B: ..................

It is H-A-D-I. I’m fine, thanks. Your name is Bita. I’m Akram Moradi.

44 - Who’s that .................. ?              B: That’s Mrs. Moniri.

girl boy man woman

45 - A: Who is that man?                   B: ..................

How are you?   My last name is Mobini.

He’s my new friend.  He is fine, thanks.

46 - A: Can I have my library card, please?               B: ..................

Thank you.  Sure. Hello.  Great, thanks.

47 - A: I am Sina Hamidi.    B:  ..................

Good afternoon, Mr. Hamidi. Hello, Mrs. Hamidi.

Fine, thank you, Sina. Good morning, Miss Hamidi.

48 - A: Welcome .................. our school.                 B: Thank you.

too to two __

49 - When I say “Hello. How are you?”, I am  .................. .

greeting someone talking about my classmates 

introducing my friend asking someone’s name

50 - A: Can I .................. you?                  B: Yes, Can I have my card, please?

meet greet help say
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) معلم ) صندلی     ) میز تحریر     ) خودکار     گزینه 3 - 41

) «نام شما چیست؟» «نام خانوادگی من کریمی است.» گزینه 1 - 42

) آن را چطور هجی می کنید؟ ) نام شما چیست؟            

) بعد از ظهر بخیر کریم. ) امروز حالت چطور است؟        

«نامت را به من بگو.» «من اکرم مرادي هستم.» گزینه 4 - 43

) من خوبم، ممنون. ) آن اِیچ – اِي – دي – آي است.        

) من اکرم مرادي هستم. ) نام شما بیتا است.                              

«آن زن کیست؟» «آن خانم منیري است.» گزینه 4 - 44

) زن ) مرد                       ) پسر                       ) دختر                      

) نادرست است. توضیح: عنوان .Mrs براي خانمی استفاده می شود که ازدواج کرده است، در نتیجه گزینه ي (

«آن مرد کیست؟» «او دوست جدید من است.» گزینه 3 - 45

) نام خانوادگی من مبینی است. ) حال شما چطور است؟                      

) او خوب است، ممنون. ) او دوست من است.                         

«این می توانم کارت کتابخانه ام را بگیرم، لطفًا؟» «حتمًا.» گزینه 2 - 46

) عالی، ممنون. ) سالم                       ) حتمًا.                       ) ممنون.                      

«من سینا حمیدي هستم.» «بعد از ظهر بخیر آقاي حمیدي.» گزینه 1 - 47

) سالم خانم حمیدي. ) بعد از ظهر بخیر آقاي حمیدي.        

) صبح بخیر خانم حمیدي. ) خوبم، متشکرم  سینا.                         

«به مدرسه ما خوش آمدي.» «متشکرم.» گزینه 2 - 48

__ ( ) دو                       ) به                       ) همچنین                      

وقتی من می گویم «سالم. حال شما چطور است؟»، من دارم با کسی سالم و احوال پرسی می کنم. گزینه 1 - 49

) سالم و احوال پرسی کردن با کسی

) صحبت کردن در مورد همکالسی ام

)  معرفی کردن دوستم 

)  پرسیدن نام کسی

«آیا می توانم شما را کمک کنم؟» «بله، آیا می توانم کارت کتابخانه ام را داشته باشم (بگیرم)، لطفًا؟» گزینه 3 - 50

) گفتن ) کمک کردن                       ) احوال پرسی کردن                       ) مالقات کردن                      
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