
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت           
 

1 

 .     دکنی مشخص(    ×)     با را غلط و(    √، جمالت درست را با  )    ریبا توجه به تصاو

 

2 

2 

 .    بنویسید به انگلیسی زیر فرم در را خودتان مشخصات باید نام ثبت براي.  اید کرده مراجعه ، گذرنامه گرفتن براي شما

5.3 

5 

 . بسازید صحیح کلمات ، شده داده حروف و تصاویر هب توجه با

 

1.3 

 ادگی: ......................نام و نام خانو

 هفتم رشته: مقطع و

 ...........نام پدر: ...........

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

 حهصف 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی نوبت دومترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

 عباس نوری نام دبیر:

  امتحان: تاریخ

70/ 70/9018 

 / عصرصبح 8:77ساعت امتحان:

 دقیقه 07مدت امتحان : 

1. I like rice and kebab. 

2. She is a housewife. 

3. He’s wearing a white suit. 

4. They’re in the bedroom. 

 
 

 

 

 

 

(1)                                     (2)                                   (3)                                  (4) 

First name: ……………………………………………………   

Last name: ……………………………………………………         

Month of birth: …………………………………………         

Age: ……………………….          

 Job: …………………………………………….. 

Telephone number: …………………………………………….                                                  

Address: ………………………………………………………………….. 
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 نمره 97جمع بارم : 

4 

 .                                                                        کنید کامل کلمه یک نوشتن با را مکالمه هر تصاویر، به توجّه با

 

1.3 

3 

 . بنویسید  آن به  مربوط  تصویر  زیر را جمله هر  شماره

 

1.3 

6 

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss 

people. 

 

 

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن 

 های کوچک درباره دیگران!

 

 

 

11 

 2از 2صفحه ی 
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 محل مهر یا امضاء مدیر   راهنمای تصحیح ردیف

 درست -4      غ  -3        درست  -2     غ – 1 1

 1گزینه  -4        3گزینه  -3      2گزینه  -2         2گزینه -1 2

5 1- Make tea              2-    stomachache 

4 

         : به ترتیب از چپ

Ahmad  Kamali   
Iranian     
Playing tennis  and  football     
Watching  TV        
 

3 drawing  *   playing  football   *   takes  photos  *    make  a  cake 

 جواب شخصی دانش آموز     6

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره97جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه ورش شهر تهران منطقاداره ی آموزش و پر

 پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی دوم سؤاالت پایان ترم نوبت ليدک

 زبان انگليسینام درس: 

 عباس نورینام دبير: 

 79/7989/  71تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح9:77ساعت امتحان: 

 دقيقه 07مدت امتحان: 
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