
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت           
 

 2 (.کوچک حروف هم و بزرگ حروف هم(بنویسید. ترتیب به و کامل طور به را انگلیسی زبان الفبای حروف 1

 Father ⃝ sister ⃝ mother ⃝ nurse ⃝ 1باشد؟    می متفاوت بقیه با کلمه کدام 2

3 

 .بنویسید آن زیر را تصویر هر اسم

             

1.1 

4 

 :بدهید کامل جواب آنها وبه بخوانید را آنها.شماست مورد در سواالت این

1-How old are you? ……… …………………………………………………………..… 
2-When is your birthday?................................................................... 

3-What’s your mother’s job?.......................................................... 

1.1 

1 
 .بنویسید مناسب سوال یک پاسخ، هر برای

………………………………………………….? I am 22 years old. 
………………………………………………….. ? He is our new classmate, Reza 

2 

6 

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

Int_od_ce 

Li_rar_an 

birt_da_ 

ho_sew_fe 

 

2 

7 

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

Eraser -ruler -penci-Sunday 

Mother-aunt-grandmother-son 

March-Tuesday-April-June 

Saturday- Monday-Thursday-Wednesday 

4 

 

 

 2از 1صفحه ی                                                                         

 

 

 

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

 .................مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسی هفتم نام درس: 

 آقای فیروزی نام دبیر:

 11/1311 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11 ساعت امتحان:

 دقیقه.... 01.....مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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


 

 نمره 21جمع بارم : 
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 .کنید انتخاب را صحیح گزینه

1) A: Hello, Kian. B: ………………c…………… 
a) Fine thanks. b) Hi. Thanks. c) Hello, Kaveh. d) I’m Mani. 
2) A: My name is Kamran. What’s your name? B:……b……………………… 
a) I’m Kabiri b) I’m Mahan c) I’m fine d) Karimi 
3) I’m Mina Karami. My ………a……. name is Mina. 

a) first b) last c) family d) full 

4) What is your uncle’s job? B:He is an……d……….. 

a) engineier b)engieere c)enjineree d)engineer 

5) A: Hello class. B: Hello ………b………….. . 

a) student b) teacher c) fine d) thanks 

6) A: Good morning. How are you today? B: ………a………………… . 

a) Hi, Thanks b)Good afternoon. Fine c) Hello. I’m Ali d)Ali, thanks 

7) A: “What’s your first name please?” B: “.........d..........” 

a) Emami b) Kashani c) Kameli d) Karim 

8) A: Hello. …………a…………………..? 

B: Hi. Great, Thanks. 

A: What’s your first name? 

B: …………………….. . 

a) How are you? – My first name is Nima b) What’s your name? – I’m Ali 

c) I’m Ahmad – How are you? d) What’s your last name? – I’m Mahan 

9) A:What’s your job? B: I’m an ……c……… 

a)emploeye b)eymploee c) employee d) emploeey 

11) A:What’s her job? B: ………b…………………. . 

a) He is a florist b) She is a florist c) They are florists d) I’m a florist 

 

 

 

 

2.1 
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 ؟است متفاوت بقیه با کلمه کدام در  eحرف تلفظ

eleven - eraser- English- eight 

 است؟ متفاوت بقیه با کلمه کدام در  aحرف  تلفظ

marker - backpack- stand- man - 

2 

11 
 هر اسم را در قسمت مربوط بنویسید.

Kamran- Amiri- Atoosa- David- Jahanbakhsh- Taheri 
First Names: 
Last Names: 

1.1 

   

 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 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 nurse 

3 Ruler- backpack- eraser 

 گوناگون 4

5 
How old are you? 

Who is he? Or Who is that boy? 

6 Introduce- librarian- birthday- housewife 

7 Sunday_son_Tuesday_backpack 

8 c-b-a-d-b-a-d-a-c-b 

9 Eight 
marker 

11 First names: Kamran- Atoosa- David 
Last names: Taheri- Jahanbakhsh- Amiri 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانهدولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی اولسؤاالت پایان ترم نوبت کليد

 ..........................نام درس: 

 .................نام دبير: 

 0311/........ /....... تاریخ امتحان:

 / عصرصبح......... ساعت امتحان:

 دقیقه.......مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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