
 

 

 

 

 

 
 

 

 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
 

1 

 با دانش خود به سواالت زیر پاسخ دهید. )پاسخ ها را به شکل جمله کامل بنویسید.(

1- what is your name? 

2- How old are you? 

3- what's your father's name? 

4- who is your favorite teacher? 

4 

2 

 مکالمه زیر پر کنید.جاهای خالی را در 

Teacher: Hi. 

Student: Hi  t……..! 

Teacher: what is your last ………? 

Student: ……. Last name is Ghaffari. 

Teacher: Nice to …….. you. 

Student: nice to ……… you ……. . 

3 

3 

 حرف مناسب هر شماره را در مقابل سوال بنویسید. )یک گزینه اضافه است.(

1- when is your birthday?...... a- great, thanks. 

2- how are you?..... b- I'm Mina.  

3- what is your favorite drink?...... c- cook 

4- what is your favorite job?...... d- water 

 e- Azar 
 

2 
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 ) سن به حروف نوشته شود.( سعید نیاز به ترجمه پاسپورتش دارد. در این کار به او کمک کنید.

 گذرنامه

 شغل: دندانپزشک                 32نام: سعید              نام خانوادگی: رحیمی                 سن: 

 رنگ چشم: قهوه ای

Passport 

First name:                       Last name:                      age:                job:      

Color of eyes:             
 

2.2 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  دومنوبت  ترم پایانآزمون 

 1زبان انگلیسینام درس: 

 نوید بهرامی  نام دبیر:

 11/30/1431امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  33  ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 23جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

2 

 مکالمه زیر را مرتب کرده و دوباره بنویسید.

Ali: He is watching TV. 

Reza: Where is your brother? 

Ali: What is he doing? 

Reza: He is in the living room. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

2 
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

sandals sweater bedroom office dates 

 

1- I should get up early and go to work tommorrow. We are going to have a meeting 

in the ………… . 

2- It's summer and it's really hot in here. You can wear ……………. Instead of shoes. 

3- Don't sleep here on the couch! Go to your …………… and sleep there. 

4- It's good to eat some …………. When you're drinking milk. 

2 

7 

 مکالمه زیر را کامل کنید.

A- I'm hungry.     B- how ………… some cake and …………? 

--------------------------------------------------------------------------- 

A- I'm so …………… .    B- Let's ………….. something to drink, like ………….. juice. 

2.2 

8 

 مهارت های شنیداری

 به مکالمه گوش دهید و پاسخ های صحیح را انتخاب کنید.

1- Zahra doesn't know what to wear for the ceremony.   T     F 

2- She is thirsty at the ceremony.   T    F 

3- her mom says she can wear her …….   …….. for the ceremony.  

2 

 2از  2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 The answers depend on the student. The answers must be in a sentence level. 

2 Teacher- name- My- meet- meet- too 

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

4 Saeed- Rahimi-  thirty two- dentist- brown 

5 

Where is your brother? 

He is in the living room. 

What is he doing? 

He is watching TV 

6 1- office   2- sandals   3- bedroom    4- dates 

7 
About- milk or any other edible liquid 

Thirsty- have-  any fruit name 

8 1- T   2- F    3- red dress 

 امضاء:   نوید بهرامی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه منطق اداره ی آموزش و پرورش

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 4111-4114سال تحصیلي  دومترم نوبت  پایانسؤاالت  کلید

 4نام درس: زبان انگلیسي

 نام دبیر: نوید بهرامي

 44/10/4114تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  44:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




