
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

A 

 اسمهای زیر را به ترتیب حروف مرتب کنید:

 

Katayoun- Noushin-Zohre- Rahele 

 

1 

B 

 

 جاهای خاالی را باتوجه به ترتیب روزهای هفته و اعداد کامل کنید:

 

Wednesday…………………………… Friday 

Seventeen…………………………..nineteen 

1 

C 

 مناسب لغت عموضو هردرکنیدتا کمک او باشدبه شتهدا هشد یبند عموضو نگلیسیا لغت فترچهد هدیکاخو می سیما

 .بنویسیدرا

aunt- suit- nurse – yellow – dentist – wife – brown – manteau 

 

 

job Family member color clothes 

    

    

 

 

 

2 

D 

 

 مکالمه زیر بین کتابدار و اکرم را با کمک عبارتهای سمت راست کامل کنید:

 

Librarian: What’s your last name? 

Akram: My last name is ……1…….. . 

Librarian: What’s your father’s name?                                 A) thirteen 

Akram: My father’s name is …2…….. .                                B) Bahar street 

Librarian: How old are you?                                                   C) Mohsen          

Akram: I’m ………3………. .                                                D) bed room 

Librarian: When is your birthday?                                         E) Azari 

Akram: It’s in ……4……………… .                                     F) Mordad 

Librarian: What’s your address? 

Akram: ……………5…………………. . 

1.25 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11.اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

 پروین بابامرادی نام دبیر:

 03/1400 /. 12 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: .00  ساعت امتحان:

 دقیقه 50.مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 01جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 جاهای خالی را با توجه به عالقه مندی و دانش خود کامل کنید:

 

1-I’m thirsty, let’s have some……………………………. 

2-I’m hungry, let’s have some…………………………. 

 

1 

F 

  

 با توجه به تصاویر جمالت زیر را کامل کنید:  
     1-My brother is…………………...  

      2-Javad is watching TV in the…………………... 

      3-My father is fixing the car in the …………   

      4-My mom is …………… in the kitchen. 

      5-The girl is wearing a white ……………….... 

      6-He is an ……………... man. 

 

 

3 

G 

 به سوال زیر بر اساس اطالعات فردی پاسخ دهید:

 

What is your address?.............................................. 

 

0.75 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

A Katayoun-noushin-raheleh-zohre 

B 
1-Thursday 

2-eighteen 

C 
clothes color Family member job 

manteau brown aunt dentist 
suit yellow wife nurse  

D 1-E       2-C       3-A       4-F       5-B 

E 
1-Lets have some orange juice 

2-let’s eat rice and kebab 

F 1-platying football-     2-living room      3-garage    4-cooking       5-chador        6-old 

G No.4. bahar street,Tehran,Iran 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالبواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 زباننام درس: 

 پروین بابامرادینام دبير: 

 1400/.03/ 12 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  8 ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




