
 

 

 

 

 

 

 

 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 

 )یک کلمه اضافی است.(کلمات داده شده را در زیر عکس مربوط به آن بنویسید. 

zucchini  Pineapple washing drinking stairs eating mobile phone 

 

   
1. ------------------- 2. ------------------- 3. ------------------- 

   
4. ------------------- 5. ------------------- 6. ------------------- 

 

 

3 

B 

 در جمالت زیر از بین سه کلمه داده شده، گزینه درست را انتخاب کنید.  

7.I’m ……………….. Let’s have some cake.   thirsty   hungry   enough 

8.I …………. Some tea with my cake.    like  favorite  feel   

9.I’m going to ………. Him today.   come   read   visit 

10.Wash your …………..  and come for lunch.    hands   bedroom   book 

11.Is that your English …………. .   mother   father   teacher 

12.She is a …………….. .   
 

 kitchen    housewife  brother 

 

3 

C 

 جمالت زیر را طوری به هم وصل کنید، که از جنبه دستوری درست باشد.  

She is a doctor.     13.Where is she? 

They’re in the kitchen.    14.Where are they? 

I’m 13 years old.     15.What’s her aunt’s job? 

She is in the office.   
 
 

 16.How old are you?  

 

2 

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

 هفتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ۲ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دومنوبت ترم پایان آزمون 

 زبان انگلیسی نام درس: 

 جاویدرضایی ساینا  نام دبیر:

 ۱۸/۳/۰۱ امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰  ساعت امتحان:

 دقیقه ۶۰مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره  ۲۰جمع بارم : 

D 

 از کلمات به هم ریخته یک جمله درست بنویسید.  مانند نمونه، 
 
 
 

17.my - favorite - That’s 
18.is – my – number – phone – 5898882 

17: ………………………………………………………………………………………… 

18: ……………………………………………………………………………… 

2 

E 

کامل کنید. که مربوط به مشخصات علی است، متن زیر را بخوانید و جدول زیر را   

Ali is a teacher. He is 49 years old. His last name is Rahmani. He lives in 6 Azadi 

street and his telephone number is 09918882269. Mr. Ramani’s favorite food is 

rice and chicken. His birthday is in Shahrivar.  
 

19.First name: ………………… 

20.Last name: ………………… 

21.birthday ………………… 

22.Job: ………………… 

23.Telephone number: ………………… 

24.Favorite food: …………………  

3 

F 
 به سواالت زیر پاسخ دهید. ) پاسخ ها در حد یک کلمه باشد.(  Eبا توجه به متن سوال 

    25.What’s Ali’s address?   …….. 

    26.How old is Mr. Rahmani? …… 
1 

G 

 با در نظر گرفتن تصاویر، حروف افتاده کلمات را بنویسید.

   
29.S _ arf 28._ ea 27.ri _ e  

   
30.Ca _ e 31.S _ oes 32.fo _ tball  

3 

H 

 است.( )یک کلمه اضافی   با کلمات داده شده جاهای خالی در مکالمه زیر را پر کنید. 

 time Street bye address visit today number 

 
 

33.Mahdi: Ali’s not well. I’m going to ………… him today. 
Are you coming with me? 

34.Hesam: What ………… are you going? 
35.Mahdi: Around 4 ……………... . 
36.Hesam: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his …………….? 
37.Mahdi: 10 Emam …………….. 
38.Hesam: Call me before you go. My phone ………. is 586-2144. 

     Mahdi: OK, bye. 

3 

to - kitchen - the - let’s - go                                                   Let’s go to the kitchen.                             :مثال 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

A 

 

   
1. Stairs (0.5) 2. Washing (0.5) 3. Eating (0.5) 

   
4. drinking (0.5) 5. mobile phone (0.5) 6. pineapple (0.5) 

 

 

 

 

B 

 

7.  thirsty   hungry (0.5)  enough 

8.  like (0.5)  favorite  feel   

9.  come   read   visit (0.5) 

10.  hands  (0.5)  bedroom   book 

11.  mother   father   teacher (0.5) 

12.  kitchen    housewife (0.5)  brother 
 

C 

 

She is a doctor. (0.5)    13.Where is she? 

They’re in the kitchen. (0.5)    14.Where are they? 

I’m 13 years old. (0.5)    15.What’s her aunt’s job? 

She is in the office. (0.5)    16.How old are you?   

D 
17.That’s my favorite. (1) 

   18.My phone number is 5898882 (1) 
 

E 
19.First name: Ali (0.5) 

20.Last name: Rahmani (0.5) 

21.birthday Shahrivar (0.5) 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدانقالب  دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دوم   سؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 هفتم  زبان انگليسینام درس: 

 جاویدرضایی ساینا نام دبير: 

 ۱۸/۳/۰۱  امتحان:تاریخ 

 صبح  ۸:۰۰   ساعت امتحان:

 دقیقه  ۶۰: مدت امتحان

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 
 

22.Job: Teacher (0.5) 

23.Telephone number: 09918882269 (0.5) 

24.Favorite food: rice and chicken (0.5) 
 

F 25.6 Azadi (0.5) 

   26..49  (0.5) 

G 
27.(0.5)C  28. (0.5) t 29.(0.5)c 30.(0.5)k 31.(0.5)h 32.(0.5)o 

 
 

H 

 
33.visit (0.5) 34. time (0.5) 35. afternoon (0.5)   36. address (0.5) 37. street (0.5) 38. number 
(0.5) 

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره   ۲۰جمع بارم : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




