
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 

بنویسید.  (انگلیسی)روف زیر را به اعدادحمعادل   

Thirteen: 

Sixty eight: 

0.5 

 .بنویسید انگلیسی(( معادل اعداد زیر را به حروف 2

40                                                                5                                                             12 
1.5 

3 

 .هر اسم را در قسمت مربوطه بنویسید

Amir- Leila- Hadi pour- Mohammad reza- Niloufar-Rahmani- 

First name(girl): 

First name(boy): 

Family name: 

1.5 

4 

 دور کلمه متفاوت خط بکشید.

1- a. chair                 b. desk                c. table            d. student 

 

2-  a. June                  b. April                c. Tuesday        d. March  

0.5 

5 

 

داخل پرانتز را انتخاب کنید. با توجه به جمالت کلمه صحیح  

1-Who is that girl? (she /he) is my friend. 

2-My uncle is a teacher. (she/he) works in the school. 

0.5 

6 

 

زیر را کامل کنید. )یک کلمه اضافی است.( با کمک کلمات زیر مکالمه های  

 

when- are-are you-thanks-June-years old-first 

 

1-Hello Roya, how ………….you? 

3 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه2:تعداد صفحه سؤال

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۱۱اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

 پروین بابامرادی نام دبیر:

 ۱0/۱398 / 08 امتحان:  تاریخ

 صبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه ۴۵مدت امتحان : 



 

 نمره ۱0جمع بارم :
 

   Hi, Mary, fine …............ 

2- …………. Is your birthday?    It’s in ………… 

3-How old…………?  I’m 12 …………… 

7 

 

 با توجه به تصاویر جمالت زیر را کامل کنید.

    This man is a …………….. 

 

               She is a ………………… 

 

He is a………….. 

 

1.5 

 هفتمین حرف انگلیسی را به صورت کوچک و بزرگ بنویسید. 8

 
0.5 

9 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید

1) A: Hello, Ahmad. B: …………………………… 

a) Fine thanks.       b) Hi. Thanks.         c) Hi, Mahdi.         d) I’m Mani. 

2) A: My name is Kamran. What’s your first name? B:…………………………… . 

a) I’m Kabiri         b) I’m Mahan       c) I’m fine        d) Karimi 

0.5 

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 13- 68 

2 Twelve- five -forty 

3 

1- Leila-Niloufar 
2- Amir-Mohammad Reza 

3- Hadipour-Rahimi 

 

4 1-d   2-c 

5 1-she -   2-he 

6 1-are-thanks   2-when-june         3-are you-years old 

7 1-he is a pilot               2- she is a nurse                  3- he is a waiter 

8 G-g 

9 1-c   2-b 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران ۱۱اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 واحدانقالبدبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش 
 98-99سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی  کليد

 نام درس: .زبان انگليسی هفتم

 نام دبير: بابامرادی

 10/1398/ 08تاریخ امتحان: 

 صبح  8ساعت امتحان: 

 دقیقه ۴۵مدت امتحان:


