
 

گوش کنید و برمبنای اطالعات خواسته شده جدول زیر را پُر کنید. صوتیگفتگوی  به

Why are they speaking?      

(Purpose) 

Who are the speakers?               

(Relationship) 

Conversation  

Number 

1

2

3

4

5

 5 marks

1

نام درس: زبان انگلیسی پایه هفتم 

نام دبیر: آقای سعید موسی وند  

تاریخ امتحان: 1398/03/07           

ساعت امتحان:  08 صبح         

مدت امتحان : 75  دقیقه

جمهوری اسالمی ایران 

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران 

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 2 تهران 

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران 

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی 98 -1397 

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

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

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

نام و نام خانوادگی:

پایه هفتم مقطع و رشته: 

نام پدر:

شماره داوطلب:

تعداد صفحه سؤال: 7 صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:           نمره به حروف:     نمره به عدد:             نمره به حروف:           

محل مهر و امضاء مدیر
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گوش کنید و برمبنای اطالعات داده شده گزینه مناسب را انتخاب کنید. صوتیبه گفتگوی  

1. Can I have your phone number, please?

2.Which one is the librarian?

3.Where is Farid?

544-4139544-1439

2
1.5 marks
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شماره مربوطه به هر تصویر را بنویسید.گوش کنید و  صوتیبه جمالت   

3

3.5 marks

h-omidi60@xymail.com
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.گزینه صحیح را انتخاب کنید 

 This is my English teacher, ……… Saeid Mousavand.   

a) Mrs. b) Mr. c) Miss

A: How do you say روز تولد in English?  B: ………………….   

a) Birthday b) Thursday c) Month

  My mother works at home. She’s a(an) …………….     

a) nurse b) employee c) housewife

 In Iran, girls wear …………… at school.   

a) T-shirt b) gloves c) manteau

 A: …………… are they?             B: They are in the living room. 

a) What b) Where c) When

 They are …………… football.       

a) playing b) fixing c) doing

 Seven twenty in the morning means ………………   

a) 7:20 pm b) 7:20 am c) 7:20

 A: Let’s …………… something to drink.   

a) have b) eat c) has

 A: ……………………………….          B: How about some cake?   

a) I’m tired.

b) I’m thirsty.

c) I’m hungry.

 A: How old is your………………?    B: She’s 5.   

a) brother b) daughter c) son

4

2.5 marks
scores
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اگر عبارت زیر تصویر درست است تیک بزنید و در غیراینصورت ضربدر بزنید.

5

datesegg

fixing desk

beltwife

baker

pineapple clock

2.5 marks

jacket
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. از نظر معنی را خط بکشید ناهماهنگدور کلمه 

a) Friday – Saturday – Monday – June

b) pencil – jelly – book – bag

دانش آموزان کالس هفتم مدرسه سراي دانش واحد مرزداران قصد دارند تا با ثبت نام در سایت      

از آنان خواسته شده تا لیست زیر را پر کنند.  .انگلیسی کانون در فستیوال زبان شرکت کنند

          First name     Last name 

        Age    Month of birth       Father's name 

        Telephone number       Address  

F     Favorite food       Favorite drink     Favorite fruit    

2.5 marks

0.5 mark
scores

7

6
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مانى شجاعى می خواهد به همراه پدرش برای تماشای مسابقه دو تیم استقالل و پرسپولیس به 

ورزشگاه آزادی برود. او تصمیم می گیرد دو پرچم به رنگهای پیراهن این دو تیم از دستگاه بخرد.

گزینه های خرید به صورت انگلیسی برروی دستگاه نوشته شده است. او را در خرید کمک کنید. 
 ( نگ پیراهن این دو تیم با حرف اول نام دو تیم محبوب اسپانیایی یکی استحرف اول ر )راهنمایی:

ارسال شده است. او قصد دارد عنوان  واحد مرزداران کتابدار مدرسه سرای دانش کتاب زیر برای

کتاب را در نرم افزارکتابخانه وارد کند. نرم افزارکتابخانه عنوان کتاب را فقط با حروف بزرگ ثبت 

را در این کار کمک کنید.  اومی کند. 

8

9

 1 mark 
scores

 1 mark 

آموزان عزیزم موفق باشیددانش
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گوش کنید و برمبنای اطالعات خواسته شده جدول زیر را پُر کنید. صوتیگفتگوی  به

Why are they speaking?      

(Purpose) 

Who are the speakers?
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1

2

3

4

5
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friend - friend

teacher - students

The teacher are asking  
student about 

her age & month of birth
teacher - student

They are introducing and 
greeting each other

fother - son
They are talking about 

Math and English teacher's 
appearance

School Secretary - 
student

The School Secretary are 
getting phone number & e-mail 

address from student

They are talking about  
their favorite food & drink

Answer key by Mr. Saeid Mousavand

Questions & Answer key by Mr. Saeid Mousavand

Questions & Answer key        by Mr. Saeid Mousavand

نام درس: زبان انگلیسی پایه هفتم

نام دبیر: آقای سعید موسی وند   

تاریخ امتحان:8  1398/03/0 ساعت 

امتحان:  08 صبح 

مدت امتحان :75  دقیقه

جمهوری اسالمی ایران 

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران 

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 2 تهران 

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران 

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی 98 -1397 

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

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

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

نام پدر:

شماره داوطلب:

تعداد صفحه سؤال:7 صفحه

نام و نام خانوادگی:

پایه هفتم مقطع و رشته: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


گوش کنید و برمبنای اطالعات داده شده گزینه مناسب را انتخاب کنید. صوتیبه گفتگوی  

1. Can I have your phone number, please?

2.Which one is the librarian?

3.Where is Farid?

544-4139544-1439

2
1.5 marks
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شماره مربوطه به هر تصویر را بنویسید.گوش کنید و  صوتیبه جمالت   

3

3.5 marks

h-omidi60@xymail.com
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.گزینه صحیح را انتخاب کنید 

 This is my English teacher, ……… Saeid Mousavand.   

a) Mrs. b) Mr. c) Miss

A: How do you say روز تولد in English?  B: ………………….   

a) Birthday b) Thursday c) Month

  My mother works at home. She’s a(an) …………….     

a) nurse b) employee c) housewife

 In Iran, girls wear …………… at school.   

a) T-shirt b) gloves c) manteau

 A: …………… are they?             B: They are in the living room. 

a) What b) Where c) When

 They are …………… football.       

a) playing b) fixing c) doing

 Seven twenty in the morning means ………………   

a) 7:20 pm b) 7:20 am c) 7:20

 A: Let’s …………… something to drink.   

a) have b) eat c) has

 A: ……………………………….          B: How about some cake?   

a) I’m tired.

b) I’m thirsty.

c) I’m hungry.

 A: How old is your………………?    B: She’s 5.   

a) brother b) daughter c) son

4

2.5 marks
scores
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اگر عبارت زیر تصویر درست است تیک بزنید و در غیراینصورت ضربدر بزنید.

5

dates

egg

fixing desk

beltwife

baker

pineapple

clock

2.5 marks

jacket
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. از نظر معنی را خط بکشید ناهماهنگدور کلمه 

a) Friday – Saturday – Monday – June

b) pencil – jelly – book – bag

دانش آموزان کالس هفتم مدرسه سراي دانش واحد مرزداران قصد دارند تا با ثبت نام در سایت      

از آنان خواسته شده تا لیست زیر را پر کنند.  .انگلیسی کانون در فستیوال زبان شرکت کنند

          First name     Last name 

        Age    Month of birth       Father's name 

        Telephone number       Address  

F     Favorite food       Favorite drink     Favorite fruit    

2.5 marks

0.5 mark
scores

7

6
4

Javadi

13 Mehr Ali

66215987

rice & kebab water apple

Apt.12, No.78, Mahan St. 
Pasdaran, Tehran, Iran 
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مانى شجاعى می خواهد به همراه پدرش برای تماشای مسابقه دو تیم استقالل و پرسپولیس به 

ورزشگاه آزادی برود. او تصمیم می گیرد دو پرچم به رنگهای پیراهن این دو تیم از دستگاه بخرد. 

گزینه های خرید به صورت انگلیسی برروی دستگاه نوشته شده است. او را در خرید کمک کنید. 
 ( نگ پیراهن این دو تیم با حرف اول نام دو تیم محبوب اسپانیایی یکی استحرف اول ر )راهنمایی:

ارسال شده است. او قصد دارد عنوان  واحد مرزداران کتابدار مدرسه سرای دانش کتاب زیر برای

کتاب را در نرم افزارکتابخانه وارد کند. نرم افزارکتابخانه عنوان کتاب را فقط با حروف بزرگ ثبت 

را در این کار کمک کنید.  اومی کند. 

8

9

 1 mark 
scores

 1 mark 

آموزان عزیزم موفق باشیددانش

ROMEO & JULIET

Red Blue
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