جمهوری اسالمی ایران

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

نام درس :زبان انگلیسی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد .انقالب

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :پروین بابامرادی

تاریخ امتحان1399/10 / 21 :
ساعت امتحان10: 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  50 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

معادل اعداد زیر را به حروف انگلیسی بنویسید:
12
1.5 35
60

A
وصل کنید:یک رنگ در ستون چپ اضافی است.
سفید:
سیاه :
آبی:

B

1.blue
2.yellow
3.white
4.Black

1.5

گزینه ی صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید(با توجه به ترتیب روزهای هفته)
1-Monday……………….. Wednesday

)( Sunday-Tuesday-Friday

C

2-Saturday………………….. Monday

)(Wednesday-Thursday-Sunday

D

دور کلمه متفاوت را خط بکشید:
d. student

c. board

d. painter

1. A. Class

b. table
b. job

c. doctor

1

0.5

2. Nurse

سوال و جوابهای مرتبط را وصل کنید:
A. I’m Mahdi
B. she is 25
C. Rezaian
D. teacher
E. It’s in Aban

E

?1.How old is your sister
?2.What’s your surname
?2 3.What’s your job
?4.When is her birthday

گزینه صحیح را انتخاب کنید:
?………………… 1-A: What is your

B: Amin
c. last name

d. friend

B:He is my uncle.
F

d:What is

?c;Who is he

a. classmate

b. first name

? ……………………………… … 2.A:

?b- where is he

a.when is your birthday
?his job

………………3-sister of my mother is my
d- uncle

c- father

b- brother
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a-aunt

2.5

2. Mr. Ahamadi is my Teacher. …………………….. is very kind.
d- she’s

d. wife

c- his

a-she is

b- he is

5-Arash is my …………………………………. .
a. Mother
b. sister

c. husband

عبارات مکالمه زیر را به ترتیب بنویسید
?1-Fine thanks, and you
?2 2-Hi, Reza. How are you

G

3-Great, thanks
4-Hello, Milad
H

نوزدهمین حرف انگلیسی را به بزرگ و کوچک بنویسید :

1

شکل صحیح کلمه های بهم ریخته را بنویسید:
خانواده

…………………Mifayl: F

والدینTrapens: P……………………..

I

1.5

مداد Cilnep: P…………………………….
برای موارد زیر یک مثال بزنید:
J

Family member

Last name

job

2

First name

کلماتی به انگلیسی بنویسید که با حروف زیر آغاز شود:
1 B:
D:
C:
F:

K

با حروف بهم ریخته زیر یک جمله بسازید:

1

L
School/ is/ this/my.
برای پاسخ زیر جواب مناسب بنویسید:
M
……………………………………. . Nice to meet you too.

1

به سواالت زیر با توجه به اطالعات فردی پاسخ کامل دهید:
?What is your mother’s first name
N

?What is your father’s job
?How old are you

1.5

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس.. :زبان انگليسی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير :پروین بابا مرادی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحدانقالب

کليد

تاریخ امتحان1399/10 / 21 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399-1400

ساعت امتحان 10 :صبح /عصر
مدت امتحان 50 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1-Twelve
2-thirty five
3-sixty

A
(واحد انقالب)

1-white
2-black
3-blue

B

1-Tuesday
2-Sunday

C

D

1.d
2.b

E

1-b
2-c
3-d
4-e

F

1.b
2.c
3.a
4.b
5.c

G

4-2-1-3
Sister-say

H

S-s

J

1-family
2-parents
3-Pencil
Sima-ahmadi-teacher-june-father

K

Book- door-class father

I

This is my school.

L

Nice to meet you

M

با توجه بع اطالعات فردی

N
جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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