


/

 زبان انگلیسی هفتم فصل پنجم تشریحی
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در هر ردیف کلمه ي ناهماهنگ را مشخص کنید. - 1

shirt / scarf / dress / chador

pink / yellow / suit / red

shoes / gloves / pants / dress

brown / black / blue / birthday

با توجه به تصویر ها، کلمه ي مناسب را انتخاب کنید. - 2

1) pants 2) gloves 3) glasses

1) chador 2) dress 3) shirt

سیاه        1) black        2) brown 3) blue

1) cap 2) belt 3) suit

قرمز       1) red            2) orange 3) yellow

با توجه به تصاویر، دور کلمه ي مناسب خط بکشید. - 3

glasses gloves

1

belt cap

2

1

my appearance 



/

shirt dress

3

socks gloves

4

سیاه

black white

5

jacket suit

6

pants shoes

7

در متن زیر دور کلماتی که مربوط به «پوشاك» می شوند، خط بکشید. - 4
 In Iran, we have our special dressing style. Men usually wear suits or jackets in cold seasons, and
shirts and T-shirts during spring and summer. Women wear chadors, scarves and manteaus. On
cold days, both men and women wear gloves, hats and boots. 

در متن زیر با استفاده از حروفی که تاکنون آموخته اید کلماتی را که می توانید بخوانید، مشخص کنید - 5
 Mr. Danesh is our math teacher. He is a tall man. He is wearing a gray suit, a white shirt and
black shoes today. He is young. He is  years old. He teaches us very well. We like him very much. 25
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در جدول زیر نام تصاویر را پیدا کنید. - 6
JOTRIHS

ALIEIBD

CKSRUEG

KJAVYLH

ERLCTTJ

TESTNAP

IDNBQWK

PACTAOC

1. ..................
2. ..................
3. ..................
4. ..................
5. ................
 6. ..................

هر سوال از ستون سمت چپ را با یک پاسخ از ستون سمت راست جور کنید. - 7
a) I am Mina.
b) Yes, he is.
c) It’s in May.
d) She’s the tall girl.
e) He’s wearing a suit.

 . Who is Mina? (    )           
 . When is your birthday? (    )    
 . Which one is Mr. Kazemi? (    )    
 . Is that your teacher? (    )    
 . What’s your first name? (    )    

1
2
3
4
5

هر تصویر را با جمله مربوط به آن جور کنید. - 8

A B

C D

 . I am wearing a black cap. (    )
 . Mrs. Sahari is wearing a chador. (    )
 . That tall boy is my brother. (    )
 . Mina is the short girl. (    )

1
2
3
4

هر کلمه را با استفاده از حروف D d, L l, R r کامل کنید. - 9

g _ oves

_ ibrary

cha _ or

sca _ f

b _ ue

b _ own

_ ress

g _ asses

bi _ thday
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_ ecember   

teache _

re _

از بین دو پاسخ داده شده، پاسخ مناسب را انتخاب کنید. - 10
 . Who is Mahdi?

a) He’s twenty years old. b) He is the short boy.
 . How do you spell it?

a) It’s “trousers”. b) It’s T-R-O-U-S-E-R-S.
 . What’s شلوار in English?

a) It’s P-A-N-T-S. b) It is B-E-L-T.
 . Who is Mrs. Moradi?

a) She is the young woman. b) He’s the old man.

1

2

3

4

4
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با توجه به تصاویر، جمله هاي درست را با عالمت () و جمله هاي نادرست را با عالمت () مشخص کنید. - 11
 . He’s wearing glasses. (    )

 . I am tall. (    )

  . Mrs. Lari is wearing a chador. (    )

 . This is a dress. (    )

 . Vahid is very tall. (    )

✓×

1

2

3

4

5
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توضیحات را بخوانید و هر شماره را با یک تصویر جور کنید. - 12

A

. Mina is the short girl. She is wearing a manteau. (    )

B

. Hadi is the young boy. He is wearing a T-shirt. (    )

C

. Miss Omidi is the tall woman. She’s wearing a chador. (    )

D

. Mr. Mobin is the short man. He is wearing a suit. (    )

1

2

3

4

قرار است پدرتان به استقبال یک مهمان خارجی برود که تاکنون ایشان را ندیده است. وي رایانامه اي براي شما ارسال کرده و در آن - 13
اطالعاتی را ارائه نموده است. زیر کلمات مربوط به مشخصات ظاهري او خط بکشید.

Dear …
I am very glad to see you tomorrow.
My flight number is “Iran Air ”, and the arrival time at Imam Khomeini Airport will be 11:00 a.m.
I am a tall young man, with black eyes.
I will be wearing a gray suit and a pink shirt. I’ll have a brown bag with me.
See you there.
Yours, ...

344

در یک پرسشنامه اینترنتی از شما خواسته شده است به انگلیسی بنویسید که براي موارد زیر، چه رنگی را ترجیح می دهید. - 14
clothing itemsjacketsuitscarfshoes

color ..................  ..................  ..................  .................. 

clothing itemsglovesshirtTrousers

color ..................  ..................  .................. 
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شما تا کنون حروف داخل کادر زیر را خوانده اید. سعی کنید با این حروف کلمات انگلیسی را بنویسید که ما در زبان فارسی از آن ها - 15
استفاده می کنیم.

 ..................  ..................  .................. Bank

 ..................  ..................  .................. manteau

دیکته ناقص کلمات زیر را کامل کنید. - 16

She is wearing a bla_k chador.

نام مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید. (یک کلمه اضافی است) - 17
 policeman- shoes- comb- banana-sandals

 .................. 

 .................. 

کلمۀ ناهماهنگ را مشخص کنید. - 18

green- milk- blue- red

hat- gloves- dress- teacher
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با توجه به تصاویر و حروف داده شده، کلمات صحیح بسازید. - 19
1. ..................

چادر

2. ..................

3. ..................

آشپزخانه

h d c a r o

r e d b a

h c i n k t e

با توجه به تصاویر، هر مکالمه را با نوشتن یک کلمه کامل کنید. - 20

Ali

A: Is Ali a tall boy?

B: No, Hes the  .................. boy.

کلمۀ مربوط به هر شکل را مشخص کنید. - 21

 jacket - shoes - scarf - chador - manteau - shirt

(f)(e)(d)(c)(b)(a)

پاسخ سؤاالت ستون «A» را از ستون «B» پیدا کنید. - 22

BA
a. She's a tall girl.. Which one is your father?

b. She's wearing a red manteau.. Wich one is Leila?

c. He's wearing a white shirt.. Wich one is Mrs Mehrani? 

□□1

□□2

□□3

هر جمله را با یک کلمه مناسب کامل کنید. - 23
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Today I am  .................. red shoes.

Our father is the tall  .................. . He is over there.

Ahmad,   .................. one is your brother? The tall boy?

هر جمله را با یک کلمه از داخل کادر کامل کنید (یک کلمه اضافه است). - 24

1. Let’s talk to Mr. Ahmadi  .................. .
2. Which  .................. is your sister?
3. How do you spell  .................. ?
4. Neda is over  .................. .
5. Today I am wearing a  .................. jacket.
6. Who is your  .................. teacher?

them – green – appearance – one – there – math – first

با توجه به تصاویر و حروف به هم ریخته، در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید. - 25

 ..................

l s s s e g a

 ..................

r e t a e w s

 ..................

v g e l o s

 ..................

c f r s a

 ..................

h t i s r

 ..................

r u o s s t e r

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. - 26
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 .................. 

 .................. 

 .................. 

 .................. 

 .................. 

 .................. 
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مکالمه ي زیر را با دانش خود کامل کنید. - 27
A: Which  .................. is Ali?
B: He is the tall boy. He is  .................. a brown jacket and green shoes.
A: How .................. is he?
B: He is forty.
A: What is  .................. job?
B: He is a mechanic.

ادامه جمله هاي ناقص ستون سمت چپ را از عبارت هاي ستون سمت راست پیدا کنید. - 28
a) brown gloves
b) is Mr. Smith
c) to Miss Karimi
d) your friend

. Which one  .................. ?        

. How old is  .................. ?       

. Let’s talk  ..................  .        

. She’s wearing  .................. .      

1
2
3
4

با توجه به فایل صوتی صفحه ي  کتاب درسی، مکالمه ي زیر را کامل کنید. - 29
A: Which  .................. is a librarian?
B: He’s the  .................. one in the brown  .................. .

31

با توجه به فایل صوتی صفحه ي  کتاب درسی، مکالمه ي زیر را کامل کنید. - 30
A: Which one is  .................. Amini?
B: She’s the  .................. one in the  .................. manteau.

31

فرض کنید عموي شما تولیدکننده و فروشنده لباس است و مشتریان خارجی هم از مغازه اش خرید می کنند. او از شما می خواهد براي - 31
اجناس زیر، فهرستی به انگلیسی تهیه کنید تا آن را براي ارائه صورت حساب به خریداران خارجی، در رایانه مغازه، ذخیره کند.

- پیراهن-تیشرت

- شلوار- روسري

- کفش- مانتو

- کت و شلوار- دستکش

- چادر- کاپشن

16

27

38

49

510

با توجه به معنی جمله، جمله هاي درست را با عالمت () و جمله هاي نادرست را با عالمت () مشخص کنید. - 32
1. A boy wears a scarf. (    )

2. Girls wear chadors. (    )

(    ) .is “gloves” in English ”کفش“ .3

4. Your father wears pants. (    )

✓×

کلمه هاي ناقص را کامل کنید. - 33
  A: Whi _ h one is Dorna?    B: She’s the y _ _ ng woman. She’s we _ ring a bro _ n manteau. 
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