
 

 

 

 

 

 
 

 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 
 

 کلمه مناسب را زیر هر تصویر قرار دهید. یک کلمه اضافه است. ۱

Friday-classmate-sit down-post man- note book 

۲ 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  ۲

1- A: How do you say مهندس   in English ? B : ……………. . 

a. waiter b. pilot c. driver d. engineer 
 
2- My mother works at home . She is a ……....  
a. nurse b. housewife c.teacher d. farmer 
 
3- A : What's your father's ………? B; He is a postman. 
a. job        b. last name c. first name           d. age 
 
4– A : …..….is your birthday ? B : In Azar . 
a. What b. When c. How d. Who 

۲ 

 . عبارات هر ستون را به هم وصل کنید  ۳

1) Who is that girl ?               
2) What's your mother's job? 
3) What's his last name ? 
4) When is your birthday? 
5)How old is your aunt? 
6) How are you ? 
a ) Farhadi 
b) In Azar 
c) Great, thanks 
d) My friend, Neda 
e) a housewife  
f) Fifty-two 

۱.۵ 

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

 هفتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  ۳ 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  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسی نام درس: 

 جاوید ساینا رضایی نام دبیر:

 ۱۰/۱۴۰۰  /۱۲  امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰   ساعت امتحان:

 دقیقه ۶۰مدت امتحان : 



 مکالمه زیر را با لغات مناسب کامل کنید.  ۴

Driver- job-name- today- years- what’s- old- thanks 
 

A:Hello,how are you ……………… ? 
B:Fine,…………… . 
A:…………… your name ? 
B:My ………….. is Hamid Asadi 
 

A:How ………. are you Hamid ? 
B:I'm thirty ………… old . 
 

A:What's your ………… ? 
B:I'm a taxi ………… . 
 

۲ 

 را مشخص کنید. گ در هر گروه کلمه نا هماهن ۵

1- a. January           b. March             c. May       d. Saturday 

2- a. pencil              b. pencil case      c. door      d. eraser  

3- a. backpack        b. boy                   c. girl                   d. man  
4- a. library              b. teacher           c. student.       d. classmate 

 

۲ 

 .برای هر پاسخ یک سوال مناسب بنویسید  ۶

 

1……………………………………….? My sister is 10 years old. 

2……………………………………….? She is my teacher, Mrs.  Rahimi. 

 

۲ 

۷  

 اسامی کوچک را در متن پیدا کنید و در جای خالی بنویسید.

 

Ali and Karim are classmates. They go to Bahman's school. They like their school.  
Reza is their friend. 
1..........      2………...        3………...     4…………. 

 

۲ 

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید  ۸

 

1.Two and two are ……………………… (five – seven – four)  

2.I am …………………English teacher. (You – your – name)  

3.My father ’s sister is my …………………. (uncle – aunt – sister)  

4.Who is that …………………...? He is a dentist. (man – job – girl) 
 

۲ 



 

 ره نم ۲۰جمع بارم : 

 بزنید.  ر ضرب دبا توجه به تصاویر مقابل تصاویر درست عالمت تیک و در مقابل تصاویر نادرست عالمت   ۹

 
1- Good morning, Liana   

 
 
 

2- Today is Monday 

 
 
 

 
3-He is 42 years old 

 
 

 

 

4-He is a cook 

 

 

 

 

۲ 

 با حروف به هم ریخته زیر کلمه بنویسید.  ۱۰

ctaehre: 
 

ntdiets: 
 

tuaSyard: 
 

ebhcn: 
 

ningmor: 

۲.۵ 


