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   : محل مهر مدرسه :نمره به حروف :نمره تجدید نظر به عدد :نمره به حروف               :نمره به عدد
نام ونام خانوادگی 

   :تاریخ و امضاء : نام ونام خانوادگی دبیر :تاریخ و امضاء              : دبیر
 

  

                

        
 بارم  سواالت ردیف

1 

 .نام تصاویر زیر را به انگلیسی بنویسید

     2.5 

  

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

  
  
   

.نام شغل های زیر را بنویسید  2    2.5 

      

                         

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

      

 1.5  .اعداد زیر را با حروف انگلیسی بنویسید  3 

  
      13                       80                    100              

  

   ……………………….                                     …………………………                              ………………………………..   

   .نام روزهای هفته را بنویسید  4 

    Wednesday:                                                                               :سه شنبه   2 

    Saturday:                     : پنجشنبه                                                                            

   

 :جمع   1
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مهر و امضاء مدیر سواالت   محل  ردیف  بارم 

 1 .مرتب کنیدفقط ماه های زیر را به ترتیب   5 

  

        September       November       October       August 
 

 

6 

  
 2 (day, month, year, date) .در جاهای خالی کلمات مناسب را بگذارید

  

- October is a ……….. 
- 2008 is a …………….. 
- Monday is a …………….. 
- 1394.10.15 is a ……………. 
-    

 7 

 

 2  .در جاهای خالی نسبت افراد را بر اساس شکل بنویسید 

  

  Mahdi                                         Maryam 

 

               MINA                  REZA                      Z a h r a  

                                Mitra  
  

  

- Maryam is Mahdi’s …………. 
- Mitra is Zahra’s …………. 
- Mina is Mitra’s …………… 
- Reza is Maryam’s ……………… 

   

 4 .(بر اساس شکل داده شود 4و  3جواب سواالت . )سواالت زیر را به صورت جمله کامل پاسخ دهید 8

  

1. What’s your shortest first name? 
2. How do you spell your last name? 
3. Who is that girl?                                                                                                                                      
4. What is that? 
5. How old are you? 
6. When is your birthday? 
7. How old is your uncle? 
8. What’s your father’s job? 

                 

 
 :جمع  

suzan  
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 بارم سواالت   محل مهر و امضاء مدیر ردیف

 

Listening 
 

 2.5 .(قبل از گوش کردن اول سوال را ببینید.)لطفا به متنی که خوانده می شود گوش دهید و سوال مربوط به آن را پاسخ دهید 9 

 

1. Who is he? 

a. his father                           b. his teacher                      c. his friend                     d. his classmate   

  

2. Who is that woman? 

a. Miss Talebi                       b. Miss Ahmadi                  c. Mrs. Ahmadi               d. Ms. Ahmadi 

 

3. How old is her father? 

a. 35                                       b. 41                                     c. 14                                  d. 51 

 

4. What’s the date? 

a. September 11th               b. October 11th                   c. December 11th            d. December 12th 

 

5. Who is her uncle? 

a. Shahnaz                           b. Akram                               c. Salar                          d. Farzad   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
:جمع   

 



 

     باسمه تعالی    

 تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه  پاسخنامه سواالت

 سرای دانش انقالب 1متوسطه  زبان انگلیسیدرس:    

  

 هفتم پایه:

 

 ترم ....
 

 کرامت نام دبیر:  

       139 4/    10/  15تاریخ امتحان:        

                
 بارم   ردیف

 1   Telephone          calendar         chair          dictionary         birthday   2.5 

      

 2   Mechanic            florist              waiter       postman           librarian  2.5 

      

 3   Thirteen              eighty              one hundred   1.5 

      

 Tuesday  2                                              چهارشنبه   4 

   Thursday                                                   شنبه      

      

 5 August, September, October, November   1 

      

 6 - month   2 

  

- year 
- day 
- date    

      

 7 
 

- wife   2 

  - daughter    

  
- aunt 
- son    

      

 8 
  

 4  4و  3برای هر دانش آموز در مورد خودش جواب داده می شود. به جز موارد  سواالت

  
3. She is Suzan. 
4. It/ that is an eraser.    

      

 9 
 

1. b                                                                                                                                                                        Listening  2.5 

  2. c    

  3. b    

  4. c    

  5. d    
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 جمع:
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