
 

 

 

 

 

 
 

 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

 

بارم سؤاالت
 

A کی از آنها که با بقیه متفاوت است خط بکشد. به او کمک کنید.یها باید زیر  سارا با دیدن این گزینه 

1. a. school                    b. yard                  c. date 

2. a. Amini                    b. Alavi                 c. Amirali 
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B .دالرام باید ابتدا تصاویر زیر را خوب ببیند و بعد زیر هر تصویر نام آن را با دیکته درست بنویسد 

                                                    

         ……………4.               ……………3.             ……………2.               ……………1.   
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C  برای شرکت در یک مسابقه ورزشی باید به خارج برود ولی ابتدا باید تمام مشخصات خودش را با توجه بهه جهدوز زیهر در    پارمیدا

 جاهای خالی پر کند، به او کمک کنید.

 آموز شغل: دانش             14/06/1386پارمیدا افتخاری                     نام پدر: شادمهر                  متولد: 

 09128751324تلفن همراه:          33587296شغل پدر: پزشک                  شغل مادر: پرستار              تلفن منزل: 
 

Last name: Firs name: 

Father's name: Age: 

Mother's job: Father's job: 

job: Month of birth: 

Mobile number: home number: 
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D  هها از دستشهان بهه     هایی برای کالس زبان بودند ولی تمام کهارت  شبنم همکالسی هستند، آنها در حاز درست کردن کارتملینا و

 زمین افتاده است. آنها را راهنمایی کنید تا جواب هر کارت را درست در مقابل سوالش قرار دهند. )فقط حرف آن(
A: When is your birthday ?                     ……… 1. He is 42 

B: Who is your English teacher ?           ……… 2. Yes, she is 

C: Is that woman an employee ?            ……… 3. Mrs. Afshar 

B: How old is your father ?                    ……… 4. In Mordad 
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E  اند، آنها باید به دلخواه اعهدادی را از داخهل کهادر بردارنهد و بهه حهروف در جاههای خهالی          اعداد را یاد گرفتهالمیرا و دنیا به تازگی

 مورد کافی است( 4بنویسید )

14 - 40 - 30 - 19 - 13 - 50 - 15 
 

=…………… = …………… = …………… = …………… 
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 3از 1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 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 

 زبان انگلیسینام درس: 

 سیمین افشار نام دبیر:

 05/10/1397 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 دیکشنری



 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

F  اند. آنها باید با دیدن تصویر زیر جاهای خالی را با دیکته درست با دقت پهر کننهد.    بقه تلوزیونی شرکت کردهامس آوا در یکنگین و

 به آنها کمک کنید.

                                                                  

 

             4)                                            (                              3(                                 2(1 

1) Negin: Who is that old man? 

    Donya: He is my g…………… 

 

2) Negin: Who is man? 

    Donya: He is a p…………… 

 

3) My uncle is a f…………… 

 

4) What is it?  It's a …………… 
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G  ابتدا لغات داخل کادر را درست بخوانند و سپس با استفاده از آنها جاهای خالی را پر کنند. به آنها کمهک کنیهد   ساینا و زینب باید

 )یک مورد اضافی است( تا این کار را درست انجام دهند.

again - housewife - please - introduce - spell - daughter 
 

1. Now, you …………… say your name one by one. 

2. What's your last name ……………? 

3. You can ………… a friend to the class. 

4. My aunt is a …………… 

5. Shirin is my …………… .   I like her.  
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H  پاسخ کامل دهید. مادرتانبه سواالت زیر در مورد 
1. What is your mother's name? …………………………  

2. When is her birthday? …………………………  
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I .گزینه درست را انتخاب کنید 
1. Who is that girl? She is …………… Amiri. 

    a. Mr                   b. Miss                   c. Maam                   d. Mrs 

 

2. How old is your ……………? She is 4. 

    a. brother              b. father                c. mother                  d. sister 

  

3. He is an eng-n-er. 

    a. e - i                   b. i - e                    c. i - a                       d. a - i 

 

4. Her father is a ………, He works in an office. 

    a. mechanic              b. worker                c. farmer                  d. dentist 
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 3از 2ی  صفحه



 

 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

J  د.آقای حسنی بنویسن در موردو کامل سه جمله درست باید با دیدن این تصاویر نیوشا و مایسا 

 
1)……………………………………                                                                          

 

 

 

 

 

2)……………………………………                                                                   

 

 

 

 

 

 

3)……………………………………                                 
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K  زیر کلمه درست داخل پرانتز خط بکشد، به او کمک کنید.آتنا باید فقط 
1. Farhad is a nice man. He is my (wife - uncle - aunt)  

2. My ………… is 16 years old. (son - father - baker) 

5/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3از 3ی  صفحه

 آقای حسنی



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

A 
1. date              2. c 

B 
1.dictionary              2. cook                3. bench             4. pilot 

C Parmida Eftekhari                Father's name: Shadmehr 

Father's job: doctor              Mother's job: nurse 

Month of birth: Azar           Age: 11 

Job: student                           home number:  33587296           Mobile number : 09128751324 

D 
1. D             2. C            3. B                  4. A 

E 
fifteen - fifty - thirteen - nineteen - thirty - forty - fourteen 

F 
1. grandfather             2. painter              3. florist                4. chair 

G 
1. please               2. again               3. introduce            4. housewife              5. daughter 

H 1. She is Zahra. Her name is Zahra. 

2. It's in Mehr 

I 
1. b                    2. d                       3. b                   4. d 

J He is Mr. Hasani 

Mr. Hasani is a waiter. 

He is 30 years old. 

K 1. uncle  

2. son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:                  سیمین افشار 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

 خارجه هفتمزبان  نام درس:

 سیمین افشارنام دبیر: 

 05/10/1397 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 


