


 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 مشخص کنید.  و جمله نادرست  را با عالمت  با توجه به تصویر جمله درست را با عالمت

 

1) What is your uncle?  

He is a painter. 

 

2) How old is your aunt? 

She's 45 years old. 

 

3) This is my new backpack. 

 

 

4) This is my brother Radmehr.  

He is a student. 

 

 

   
     

2 

2 

 .کنید خابتان تصاویر برای را گزینه بهترین

 
 

 

 

 

 

 

 

 Mr. Javadi           women             girl  
    Mrs. Amani                boy                                              boy 

    Miss. Alavi           girl                                                  woman 
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 3از 1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 انگلیسی زبان  نام درس: 

 رومیناسادات کرمانی نام دبیر:

 05/10/1397 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 
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ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ دهید. 3

 

1)  Mr Bahmani is a………………………… 

       

 

2) He makes bread. He is a ……………..  

 

 

3) This is my aunt. She is a ……………….  

 

 

4) She is my ………………….. 

 She is 4 years old. 

 

 

4 

.حروف به هم ریخته زیر را مرتب کرده و نام هر تصویر را بنویسید 4  

L-a-r-b-r-i-y 

 

----------------------------------------- 

 
m-r-o-n-i-g-n 

 
---------------------------------------- 

 
n-g-a-r-f-d-a-e-t-h-r 

 

-------------------------------------------- 

 

 
r-a-m-k-r-e 

 

-------------------------------------------- 

 
p-s-u-d-a-n-t 

 

-------------------------------------------- 
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 3از 2ی  صفحه
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 نمره 02جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 به سواالت زیر درباره خود پاسخ دهید: 5
1) What's your mother's name? 

----------------------------------------------------------------------------------------------. 

2) How old are you? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------. 

3) What’s your father’s job? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------. 

4) When’s your birthday? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

4 

 به سواالت تستی زیر پاسخ دهید: 6

 باشد. می birthdayدر کلمه  th( در کدام کلمه مانند th( تلفظ )1

a) This                              b) father                       c) thirsty                      d) mother 

 

2)That’s my uncle. __________name’s Fariborz. 

a. Her  b. his   c. our   d. Its 

 

3)How __________you spell your first name? 

a. does  b. don’t  c. do   d. doesn’t 

 

4)  __________is that woman? She is my grandma . 

a. Who                      b. Are                       c. When                   d. Can 

2 

 با توجه به متن فرم زیر را کامل کنید. 7
Hello. My name is Hasan Taghavi. I am 55 years old. My birthday is in April. I am a 

shopkeeper. I start my work at 10 in the morning and finish it at 6 in the evening. There is a 

restaurant near my shop. I like rice and my favorite drink is orange juice. 

 Last name. 

 .Age 

 .Month of birth 

 .Job 
 

2 

 .مکالمه را با کلمات داده شده کامل کنید 8

girl                Great          first name              How           What 
 

Farimah: Hi, Nasim, How are you?   

Nasim: ………………. Thanks.  

Farimah: Who is that …………….?  

Nasim: She is my cousin.  

Farimah: What's her ……………….. ? 

Nasim: Her name is Simin. 

Farimah|: …………..old is she? 

Nasim: she's 17 years old.  

2 

 3از 3ی  صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

                   درست (1 1

2)                          غلط 

                   غلط (3

 درست (4

2 1) Mr Javadi 

2) girl 

3) woman 

3 1) b                          

2) a                                   

3) a                          

4) b 

4 1) policeman           

2) baker             

c) nurse             

d) daughter 

5 1) library               

2) morning          

3) grandfather                

4) marker                

5) stand up  

6 optional 

7 1) Taghavi 

2) 55 

3) April 

4) shopkeeper  

8 Great 

Girl 

first name 

How 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 امضاء:   رومیناسادات کرمانی نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره 20 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 زبان انگلیسي هفتم نام درس:

 رومیناسادات کرمانينام دبیر: 

 05/10/1397 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان: 
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