
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

A 

 به فایل صوتی با دقت گوش کنید و تصاویر را به ترتیب شماره گذاری کنید. 
    

                                                            

  
 

 

 

1 

B 

 ×و جمله های غلط را با عالمت  √به فایل صوتی با دقت گوش کنید و جمله های صحیح را با عالمت 

 مشخص کنید. 

1. Ali’s father is a worker.                           5. Her birthday is in Azar.  
2. Mina is 11 years old.                               6. His last name is Kamali.  
3. Amir is my new classmate.                     7. Her first name is Mobina. 
4. My mother is a housewife.                    1. She is a nurse.  

 

2 

C 

 ه فایل صوتی گوش کنید.  و سن و ماه  تولد هر شخص را عالمت بزنید.ب

                                                                                    

                                                   

1 

D 

   به فایل صوتی با دقت گوش کنید و کارت شناسایی زیر را تکمیل نمائید. 

 
                           

 

 

 

1 

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

 مقطع: هفتم

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد سعادت آباد دبیرستان غیردولتی پسرانه

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

 نعمت باقری بقا  نام دبیر:

 / عصرصبح 8:  03  ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 



ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

A 

 مشخص کنید.  ×و جمله های غلط را با  √با توجه به تصاویر جمالت صحیح را با 

 

                                                                            
           1. He is fourteen years old.                                   2. He is a Mechanic.     

                                  
 

                                                               

            3. He is a worker.                                                4. He is a driver.  

 

2 

B 

 با توجه به تصاویر و حروف داده ی شده ی نامرتب کلمه ی صحیح را بنویسید. 

 
 

                                                        
 

e s r i s t 

 U S t d t n e 

5. She is my ………………………. .                       6. He is a ……………………………… . 

 

                                                                                  

r a  k b e 
                          t r r a d m n o g h e 

7. My father is a ……………………………… .                     8. She is my  ………………………………..  

 

2 

C  .3 متن زیر را با کلمات داده شده کامل کنید 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.  Hello, My ……………………..  is Ahmad Karimi.  
11. I am ……………….… years old.  
11. My birthday is in …………………………. 
12. My father’s name is Akbar. He is a ……………………………. 
13. My ………………………….’s name is Mina. She is a housewife.  
14. Her …………………… is in Tir.  

 

D 

 با توجه به متن زیر، کارت شناسایی را به زبان انگلیسی تکمیل کنید. 

 
Hi, My name is Amir Hosseini. I am Fourteen years old. And my birthday is in 
Azar.   My father’s name is Amin and he is a worker.  
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 0از 0صفحه ی 

Birthday _ 13 _ name _ Mother _ Shopkeeper _ Mehr  

First Name:                __________________ 

Last Name:                  _________________ 

Age:                                ________________ 

Month of Birth:          _________________ 

Father’s Name:          _________________ 

Father’s Job:              _________________ 



 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 
 

 

 

A 

 به فایل صوتی با دقت گوش کنید و تصاویر را به ترتیب شماره گذاری کنید. 

 

1. Hi, my name is Amir Mohammadi. I am 53 years old. I am an English teacher.  

2. She is my mother. She is a house wife. And she is 53 years old.  

5. Good morning. I am Sasan Ahmadi.  I am 22 years old. 

 I am a teacher, too. I am sport teacher.  

5. I am Mustafa Samani. I am a doctor.  

 

B 

 مشخص کنید.  ×و جمله های غلط را با عالمت  √به فایل صوتی با دقت گوش کنید و جمله های صحیح را با عالمت 

 

1. I am Ali. My father’s name is Akbar. And he is a worker. √ 

2. Mina is my sister. She is 28 years old. She is a nurse. × 

3. Amir is my brother. He is 22 years old. × 

2. My mother is 38 years old. She is a house wife. √ 

5. She is Maryam. She is 12 years old. And her birthday is in Azar. √ 

6. He is my English teacher. His last name is Kamali. √ 

7. She is my sister. She is Mobina. √ 

8. My mother is 22 years old. She is a doctor. × 

 
 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد  واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 زبان انگليسی هفتمنام درس: 

 نعمت باقری بقانام دبير: 

 / عصرصبح  8:38 ساعت امتحان:

 دقیقه  08مدت امتحان: 

PART A: Listening (5) 



C 

 به فایل صوتی گوش کنید.  و سن و ماه  تولد هر شخص را عالمت بزنید.

1: 

A: What’s your name?   

B: My name is Arezoo.  

A: How old are you?  

B: I am 51 years old.  

A: When’s your birthday?  

B: It’s in Azar.  

 

2: 

A: How old is your grandfather?  

B: I think he is about 07 years old.  

A: When is his birthday?  

B: It’s in Mordad. 

 

 

D 

   به فایل صوتی با دقت گوش کنید و کارت شناسایی زیر را تکمیل نمائید. 

 

A: Hello, Could you please tell me your first name?  
B: Yes, My first name is Babak.  
A: And your last name?  
B: Asadi.  
A: How old are you?  
B: I am 51 years old.  
A: When’s your birthday?  
B: It’s in Aban.  
A: What’s your job?  
B:I am a baker. 

 

 
 
 
 

A 

مشخص کنید. ×و جمله های غلط را با  √با توجه به تصاویر جمالت صحیح را با   

1. √   2. ×     3. √     4. × 

 

PART B: Reading & Writing (10) 



 

B 

 با توجه به تصاویر و حروف داده ی شده ی نامرتب کلمه ی صحیح را بنویسید.

 5.  sister          6. Student      7. Baker     1. Grandmother 

 

 

C 

کلمات داده شده کامل کنید.متن زیر را با   

                                   Name .9سالم، نام من احمد کریمی است.                                                      

 من سیزده ساله هستم.                                                                   13 .11

11. Mehr  تولد من در ماه مهر است.                                                     ماه|  

12. Shopkeeper                               .نام پدرم اکبر است. او یک فروشنده است 

13. Mother                                  نام مادرم مینا است. او یک زن خانه دار است     

  12. Birthday                                                     .ماه تولد او در تیرماه است 

 

D 

 با توجه به متن زیر، کارت شناسایی را به زبان انگلیسی تکمیل کنید. 

First name : Amir                         Father’s name : Amin     

Last name :Hosseini                    Father’s Job: Worker 

Age:      14                                   Month of Birth:  Azar   

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره23جمع بارم :


