نام درس :زبان انگلیسی

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :پایه هفتم

نام دبیر :محمد طاهری

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 12تهران

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

تاریخ امتحان1311/11 / 11 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

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

ساعت امتحان 11 : 11 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

مدت امتحان  01 :دقیقه

نمره به حروف:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

تاریخ و امضاء:
بارم

سؤاالت

2

جاهای خالی را تکمیل کنید.
a- b- c- d- ………. –f g- h- ……… - j- k- l- m- n- o- p- ……….. – r- s- t- u- v- ………… - x- y- z

2

اعداد انگلیسی را به صورت عددی مقابل معادل فارسی آن بنویسید.
................................. 21

3

.................................. 43

............................... 65

2
................................. 87

اعداد زیر را با امالی صحیح به زبان انگلیسی بنویسید( .مثال)forty- one :11 :

2

.................................................................................. 71
.................................................................................. 99
................................................................................. 48
.................................................................................. 23
1

2

کلمه مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید.
A

B

C

D

صفحۀ  1از 2
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ردیف

بارم

سؤاالت

1/5

.هر اسم را در قسمت مربوطه بنویسید

5

. یک سوال مناسب بنویسید،برای هر پاسخ

6

.جاهای خالی را تکمیل کنید

7

Reza- Mahmoud- Hamedi- Steve- Trump- Joe
First Names:
Last Names:
1
………………………………………………….? I am 13 years old.
………………………………………………….. ? She is a nurse.
2

January-February- ……… - April- ……….. – June- July- August- …………. – October- November- …….
. دیکتهی ناقص کلمات زیر را کامل کنید،با استفاده از حروف صحیح

2

8

I don’t go to the gym on T_esdays.
Reza is the name of my un_le.
He is a _aiter. He works in a restaurant.
He is a b_ker.
3

 کدام کلمه از لحاظ معنایی با سایر کلمات متفاوت است؟،در هر گروه
Friday -د

pencil sharpener -ج

ruler -ب

eraser - الف-2

uncle -د

grandmother -ج

aunt -ب

mother - الف-1

Friday -د

January -ج

Wednesday -ب

Monday - الف-4

Wednesday -د

Thursday -ج

Monday -ب

Saturday - الف-3

day -د

month -ج

year -ب

library - الف-6

pilot -د

dentist -ج

nurse -ب

doctor - الف-5

 در کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟a نحوه تلفظ حرف

1
what -د

chalk -ج

car -ب

9

11

and -الف

 در کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟g نحوه تلفظ حرف
talking-د

orange -ج

girl -ب

English-الف

. را همراه با ذکر مثال بنویسیدE تمام صداهای ممکن حرف

1/5

2  از2 صفحۀ

 نمره21 : جمع بارم
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11

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :زبان انگليسی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 12تهران

نام دبير :محمد طاهری

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

تاریخ امتحان0311/01 /01 :
ساعت امتحان01:11 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311-0011

مدت امتحان01 :دقیقه

راهنمای تصحیحمحل مهر یا امضاء مدیر

ردیف

1

e- i-q-w

2

12-34-56-78

3

Eighty-two
Ninety- nine
Thirty- seven
fourteen
A= nurse
B= blacksmith
C= chair
D= family tree
First Names: Reza- Mahmoud- Steve- Joe
Last Names: Hamedi- Trump
?A- How old are you
?B- What is her job

7

March- May- September- December

8

Tuesdays- uncle- waiter- baker

1

5
6

9

 -1د

11

الفand -

 -2د

 -3ج

 -1ج

 -5الف

 -6د

جorange -
11

 -1ای مثل Eraser
 -2اِ مثل egg

جمع بارم 21:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :محمد طاهری

امضاء:
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