
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

. از فضای حروف الفبای زبان انگلیسی را به طور کامل و به ترتیب بنویسید. )هم حروف بزرگ و هم حروف کوچک 1

 (پشت برگه استفاده شود

2 

 .بنویسید آن فارسی معادل مقابلبه صورت عددی  را انگلیسی اعداد 2

21          .................................43    ..........................095             ...............................969 .......................... 

1 

 (forty- one: 31. )مثال: بنویسید آن فارسی معادل مقابلبه صورت حروفی  را انگلیسی اعداد 4

09 .................................................................................. 

90 .................................................................................. 

14 ................................................................................. 

44 .................................................................................. 

2 

 اسم هر تصویر را زیر آن بنویسید. 3

 

  

   

 

0/1 

 هر اسم را در قسمت مربوطه بنویسید. 0

Kamran- Amiri- Atoosa- David- Jahanbakhsh- Taheri 

First Names: 

Last Names: 

0/1 

 برای هر پاسخ، یک سوال مناسب بنویسید. 6

………………………………………………….? I am 28 years old. 

………………………………………………….. ? He is our new classmate, Reza. 

2 

  بنویسید. Decemberتا  Januaryنام ماه های میالدی را به زبان انگلیسی به ترتیب از  7

 

2 

 2از  1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 (حافظواحد سرای دانش ) پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسی نام درس: 

 محمد طاهری نام دبیر:

 10/1931/ 05 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 00:  55ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 .کنید کامل را زیر کلمات ناقص یدیکته ،صحیح حروف از استفاده با 9

Int_od_ce 

Li_rar_an             birt_da_           ho_sew_fe 

2 

 در هر گروه، کدام کلمه از لحاظ معنایی با سایر کلمات متفاوت است؟ 9

 Sunday -د                   pencil -ج             ruler -ب         eraser -الف

 son -د      grandmother -ج             aunt -ب       mother -الف

 June -د                      April -ج      Tuesday -ب         March -الف

 Wednesday -د              Thursday -ج      Monday -ب     Saturday -الف

3 

 در کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟ eتلفظ حرف  15

 eleven -د          eraser -ج       English -ب      eight -الف

 در کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟ aتلفظ حرف 

 marker -د      backpack -ج          stand -ب      man -الف

2 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                              راهنمای تصحیح ردیف

1 Aa- Bb- Cc- Dd- Ee- Ff- Gg- Hh- Ii- Jj- Kk- Ll- Mm- Nn- Oo- Pp- Qq- Rr- Ss- Tt- Uu- Vv- Ww- Xx- Yy- Zz 

2 21- 34- 590- 869 

4 Fifty nine- Eighty five- Thirteen- Thirty three 

3 Ruler- backpack- eraser 

0 First names: Kamran- Atoosa- David 

Last names: Taheri- Jahanbakhsh- Amiri 

6 How old are you? 

Who is he? Or Who is that boy? 

7 January- February- March- April- May- June- July- August- September- October- November- 

December 

9 Introduce- librarian- birthday- housewife 

 ج -ب -د –د  9

 د -الف 15

 امضاء:   محمد طاهری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش )واحد حافظ( دولتیغیر  دبیرستان

 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اولکليد

 زبان انگليسی هفتمنام درس: 

 محمد طاهرینام دبير: 

 75/7981/  50تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح59:80ساعت امتحان:

 دقیقه 85مدت امتحان: 


