
 

 

 

 

 

 
 

 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:

 نمره آزمون گفتاری: نمره آزمون شنیداری:

 نمره آزمون خواندن و نوشتن:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1  

 

 را در جدول زیر بنویسید. او .لطفا مشخصات  دوست شماالینا  است  این  

 

   دانش آموز   الینا مرادی                                                             

 کارمند :شغل مادر                                                   4/04/1386متولد :

 56ن پالک خیابان گلستاشیراز          شغل پدر: مکانیک                                           

 

Mother’s job: First Name:                last name: 

Address: Age: 
Father’s job: Job: 
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کلمات سپس  ستایش و زینب در یک مسابقه زبان شرکت کرده اند.آنها باید جمالت داخل جدول را خوب بخوانند و  2

 آنها کمک کنید.بنویسند. به مناسب داخل پرانتز را در زیر تصاویر 
 

 
He is my(1.grand father2.daughter3.uncle 4.aunt)  . 
 
 
               

   ...........................................                                                                              ............................................. 

 

He is a (1. postman 2.farmer3. painter4.baker)      

 

 

 
 

...........................................                                                         ............................................. 

 
 
 

 

 
He is( 1.driving 2. walking  3.leaving 4.working)   

 
       ...........................................                                                      ........................................................   
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 3از 1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 واحد رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش 

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

 رومینا کرمانی -سیمین افشار  نام دبیر:

 07/03/1398امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 دخترم  خواندن درست صورت سوال = نصف جواب 
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ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 ، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنند.تصاویربا توجه به ماهک و شبنم در این قسمت باید  3

 

1.What is he doing? He …………..………. in the ………………  

 

2.what is he doing? He ………………………. in the ………………  

 

    

 
3. what is he doing ?He …………………. in the ………………  
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دستشان بهه زمهین   هایی برای درس زبان بودند ولی ناگهان همه آنها از  سانیا و دنیا در حال درست کردن فلش کارت 4

شهماره  و فقط   خط نکشیدتوانند سوالها و جوابها را با یکدیگر هماهنگ کنند؟ مراقب باشید که  افتاد. آنها چگونه می

 )یک مورد اضافه است( آنها را در جاهای خالی بنویسید.

 
 

 

 

1. Who is Mr. Salehi ?                                                    ….a.  She is on the stairs. 
2. Is  she your daughter ?                                              …..b. Mrs. Salehi  isnot  the short woman. 
3. Where is   Miss. Zadmehr?                                       …..C.No,she is wearing a red scarf . 
                                                                                           …..d.A tall man is over there.  
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 بهترین گزینه را انتخاب کنید.

1.A: Is your  brother tall?   B:No, ……. 
a. he is tall          b. she is young             c. he is young          d. he is short  
 
2.A: What is your favorite drink?  B: ……… 
a. I like rice and fish                                                                    b.Let’s have some cake                  
c.let’s eat some ice cream                                                         d.I like some coffee  
 
3.A: What are you doing?  B: We are …. newspaper. 
a. studying                          b. doing               c.playing                  d.reading 
 
4. A: Are you coming with me?    B:  I’m not …. I can , but I ‘ ll ….. 
a. hungry- answer                   b. sure - try                c. height- ask               d. thirsty- write 
 

1 

 3از 2ی  صفحه
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 نمره 01جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 ههای  زمان دقیق را بهه بههه   فقط با نوشتن حروفو زهرا در کالس زبان هستند. آنها باید با توجه به تصاویر زیر  هلن 6

 کالس بگویند.   

 

What time is it? 
 
 

 
 

 
What time is it? 
 

 

5/0 

 . داده شده پاسخ دهیدمتن زیر را با دقت بخوانید و به سواالت  7
I’m Romina  Ahmadi. I am 25 years old. I am a dentist and I like my family . My sister is is 
Nahid and Hamid is my brother. He is working.My sister is a nurse and my brother is a florist. 
Nahid is 26 years old and Hamid is 22 years old. I have a daughter . Her name is Rojan . She is 
6 years old and she is playing,  but my sister is sleeping. 

 بنویسید.F و در مقابل جمالت نادرست   Tبا توجه به متن در مقابل جمالت درست 
1.Nahid is a doctor.     (   )                                                2.  Hamid is working.(   ) 

 با توجه به متن  به جمالت زیر را پاسخ دهید.

3.How old is Hamid?......................................................... 

4.What is Rojan doing?.................................................... 

 زیر گزینه درست خط بکشید.

5. My(mother-daughter-sister) is 6 years old .      
6. My sister is ( reading-playing- sleeping). 
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 ملینا باید با مرتب کردن این کلمات جمالت مناسب و با معنایی بنویسد .  8
1)  going to/today /visit/I'm / him  /./………………………………………………………………………..    
 
2) about/bread/how/some/ and /cheese/?/……………………………………………………………… 

 

1 

آنها بایدکلمات  هر بخش را با  باید چکار کنند؟ بله درست حدس زدید.,زیر جدول ودیبا و مریم با دیدن این تصاویر 9

 آن و با دیکته درست بنویسند.قسمت های مناسب توجه به 

 
    

Food                      Fruit                        Drinks                      

……..                     ……                        ……                         

…….                      ……                        ……                          
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 3از 3ی  صفحه

…………………

………. 
…………………

………. 
 

................ 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الینا مرادی                                                               دانش آموز 1

 شغل مادر : کارمند                                                  3/04/1386متولد :

 56شیراز خیابان گلستان پالک       شغل پدر: مکانیک                                             

Mother’s job: employee  First Name:           Elina     last 
name:Moradi 

Address:  Shiraz   No56 Golestan street  Shiraz              Age:12 

Father’s job:mechanic Job:student 
 

2  Brother –grandfather               painter-farmer                working-driving 

3 1. is watching - livingroom    

2. Is fixing –garage    

3.is cooking - kitchen 

4 1.d 
2.c 
3.a 

5 1. b                            2. d                                               3. d                                     4. b 

6 It’s quarter past eleven.                                  It’s a half past three. 

7 1.Nahid is an employee .     ( f )                                                 
2.  Hamid is watching TV.    (f ) 
 
3.How old is Hamid? he is 22 
4.What is Rojan doing? she is playing 
5. daughter is 6 years old . 
6. My sister is sleeping. 

 

8 1.I'm going to visit him today. 
2.How about some bread and cheese? 

9  

Food Fruit Drinks 
spaghetti apple milk 
chicken banana tea 

 

 

 

 

 

 امضاء:  رومیناسادات کرمانی -سیمین افشار  نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 زبان انگلیسي هفتمنام درس: 

 رومینا کرماني -سیمین افشار نام دبیر: 

 07/03/1398 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 
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