
 

 

 

 

 

 
 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

A 

 با استفاده از کلمات داده شده جمالت خالی را تکمیل کنید. یک کلمه اضافی است   

( cousin  - leave--brother-greeting  - help -answer- employee- grade- welcome) 

1. can I …………you? 

2. My father’s son is my………. 

3. my brother is in ………seven. 

4. ask and………with your friends. 

5. My mother is an …………   

6. ………..to our school. 

7.The English teacher is ……his students in class. 

8-may I ………….the class? 

4 

B 

اطالعات داده شده تکمیل کنید.جدول زیر را با توجه به   

  پایه:هفتمشغل پدر:آشپز         شغل مادر:پرستار                 13نام خانوادگی:خاقانی پور    سن:             ژدهنام:م

ماه تولد:نوامبر       زبان:فارسی   

First name ………………….. 

Last name ……………………. 

language ……….. 

Father’s job ……………………. 

Mother’s job ……………………. 

Birthday month 
 

……………………. 

 

1.5 

C 

 در جاهای خالی سوال مناسب بنویسید.

a-…………………………………….?her husband is 33 years old. 

b-……………………………………..?His sister is a dentist. 

c-……………………………………?It’s in April. 

d-……………………………………?fine,thank you. 

E-……………………………………?R-O-Z-H-I-N 

2.5 

 3از  1صفحه ی 

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

 ( 3هفتم ) گروه  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصیلی  اول نیمسال آزمون

 1زبان انگلیسی نام درس: 

 مهدی جعفربیگلو نام دبیر:

 21/11/1311امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


ف
ردی

 

بارم ادامه سؤاالت
 

D 

                                                                                                                                                                            با توجه به تصاویر معادل مناسبی بنویسید.   

1  

2 

3 
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5    
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               7                                                8                                             3                                11 

2.5 

E 

 کدام کلمه از نظر مفهوم با بقیه متفاوت است؟داخل پرانتز بنویسید.

1-farmer,driver,family,mechanic.(……………….) 

2-man-daughter,uncle,grand son.(…………………….) 

3-nephew-noon-evening-night.(……………………) 

4-golden-purple-gray,glue.(………………….) 

2 

F 

 به سواالت زیر پاسخ دهید و کامل نمایید. 

3-when is your grand daughter’s birthday? 

11-what’s your friend’s mobile number? 

11-my mother’s son is my…………… 

12-my father’s sister is my ………….. 

13-june ……..,…………,…………, ,……….,……….. 

14-Sunday,…………,……………..,………,……….,………,…… 

4 

G 

   گزینه صحیح را از سمت راست انتخاب کن.)یک گزینه اضافی است(

 1 – who is that boy ?                                                                  a ) He's Mr .Rahmanipoor . 

2 - How do you spell his last name ?                                      b ) Great , thanks . 

3 - Who's that man ?                                                                c ) sorry .                

4 - Can I have your ruler , please ?                                        d )T-A-H-M-A-S-E-B-I 

                                                     e)He is Amir 

2 

 3از  2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 
 نمره 21جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم ادامه سؤاالت
 

H 

 با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید. 

I’m AmirHossein.That girl is my aunt.her name is  Mitra.she’s 14 years old.Her birthday is in 

feburary. 

she has a good friends.Her father’s job is baker.her father has a white car. her uncle is a 

worker. 

a-when is her birthday? 

b-what is her father’s  job? 

c-How do you spell his aunt’s name? 

d-what color is her father’s car? 
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 3از  3صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 

 

 امضاء:   مهدی جعفر بیگلو نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 (9زبان انگلیسي هفتم)گروهنام درس: 

 مهدی جعفر بیگلونام دبیر: 

 10/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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