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

نام درس :زبان

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 4

پایه و رشته  :هفتم

تاریخ امتحان 1395/10./12 :

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

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

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

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

نمره به عدد:

نمره به حرروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

ساعت امتحان8 :صبح
مدت امتحان 60. :دقیقه.
محل مهر و امضاء مدیر

نمره به حرروف:

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

*این برگه  12نمره دارد و  8نمره برای آزمون  listeningتعیین شده است*
A

این مشخصات پدر یگانه است .اوباید تمام مشخصات پدرش را در جاهای خالی بنویسد پس به او کمک کنید.
ماه تولد  :اسفند
سن 53 :
نام و نام خانوادگی :نادر مرادی
شهر:تهران
شماره تلفن 0936537842 :
شغل :مکانیک
نام پدر :اکبر

………………………job :
……………Month of birth :
Age : ………………….
city :……………………..
B

………………………………First Name :
…………………Father’s Name:
last Name :……………………………....
……………………telephone Number:

کدام کلمه با بقیه متفاوت می باشد
⃝

nurse

2

⃝ mother

⃝ sister

⃝

Father

1

 ترانه به تازگی اعداد را یادگرفته است .او باید اعدادی رااز داخل کادر بردارد و در جاهای خالی بنویسد 4،تا ازآنها اضافه است.
C

D

E

14 - 40 – 30 – 9 – 19 – 13 – 50 –15
thirteen
……………… =
………………= fourteen
15
………………… nine :
…………………= fifty
غزال در این قسمت چهارگروه کلمه می بیند .در هر گروه کدام کلمه با بقیه متفاوت است ؟(باید آن را در نقطه چین بنویسد).
A) girl – boy – picture – woman
……………………
B) doctor – driver – shopkeeper – grandfather
.....................
C) bench- twenty-blackboard-classroom
……………………..
D) May-fall- spring-winter
……………………….
عسل در یک مسابقه شرکت کرده است.او باید در جای خالی چه بنویسد؟
⃝ A) four + six =.......... twelve ⃝ eleven ⃝ ten ⃝ seven
⃝ B) What is your……? I’m a nurse. Age ⃝ job ⃝ birthday⃝ name

1

1

1

دخترم
F

این سواالت در مورد شماست.آنها را بخوانید وبه آنها جواب کامل بدهید:
……………………………………………… ?1-How old are you
صفحه 1

1/5

 زبان:نام درس

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
4 مدیریت منطقه

1395/10./12 : تاریخ امتحان
صبح8 :ساعت امتحان
. دقیقه60. :مدت امتحان

 هفتم: پایه و رشته

)دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش

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

1395-96 امتحانات نوبت اول سال تحصیلی

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

2-When is your birthday?...............................
3-What’s your job?...............................
. با توجه به تصویر جواب کامل بدهید
1

1

G

What is his job?...................................
به.زهرا باید دو قسمت مکالمه را به هم وصل نماید ولی درقسمت سمت راست یک جمله اضافه وجود دارد
.او کمک کنید تا این کار را دقیق انجام دهد و فقط در نقطه چین شماره سوال را بنویسد
1-How are you?
..... a-I’m Kamran
2-What’s your name?
..... b- Fine , thanks
3-What’s your father’s job?
..... C – He’s my friend
4-Who is that girl?
..... d- He’s a dentist
..... e- She’s my classmate

H

.گزینه صحیح را انتخاب کنید
1) A: Hello, Kian. B: ……………………………
a) Fine thanks.
2.5

b) Hi. Thanks.

d) I’m Mani.

c) Hello, Kaveh.

2) A: My name is Kamran. What’s your name? B:…………………………… .
a) I’m Kabiri

b) I’m Mahan

c) I’m fine

d) Karimi

3) I’m Mina Karami. My ……………. name is Mina.
هر تست
0.25

a) first

b) last

c) family

d) full

I

4) How do you spell Kiani?
a) Kia – ni

b) Ki – ani

5) A: Hello class.
a) student

c) K-l-A -N -l

d) Ki –A– ni

B: Hello ………………….. .

b) teacher

c) fine

d) thanks

6) A: Good morning. How are you today? B: ………………………… .
2 صفحه

 زبان:نام درس

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

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

4 مدیریت منطقه

1395/10./12 : تاریخ امتحان
صبح8 :ساعت امتحان

)دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش

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

1395-96 امتحانات نوبت اول سال تحصیلی

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

. دقیقه60. :مدت امتحان

a) Hi, Thanks

 هفتم: پایه و رشته

b)Good afternoon. Fine

c) Hello. I’m Ali d)Ali, thanks

7) A: “What’s your first name please?” B: “...................”
a) Emami

b) Kashani

c) Kameli

d) Karim

8) A: Hello. ……………………………..?
B: Hi. Great, Thanks.
A: What’s your first name?
B: …………………….. .
a) How are you? – My first name is Nima

b) What’s your name? – I’m

Ali
c) I’m Ahmad – How are you?

d) What’s your last name? – I’m

Mahan
9) A:What’s your job?.
B: I’m an ……………
a)emploeye

b)eymploee

c) employee

d) emploeey

10) A:What’s her job? B: …………………………. .
a) He is a florist

b) She is a florist c) They are florists

3 صفحه

d) I’m a florist

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 4

پایه و رشته  :هفتم
نام پدر......................................... :

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

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

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

ردیف

نام درس :زبان
تاریخ امتحان 1395/10./12 :
ساعت امتحان8 :صبح
مدت امتحان 60. :دقیقه.

کلید سواالت

بارم

*این برگه  12نمره دارد و  8نمره برای آزمون  listeningتعیین شده است*
A

این مشخصات پدر یگانه است .اوباید تمام مشخصات پدرش را در جاهای خالی بنویسد پس به او کمک کنید.
ماه تولد  :اسفند
سن 53 :
نام و نام خانوادگی :نادر مرادی
شهر:تهران
شماره تلفن 0936536842 :
شغل :مکانیک
نام پدر :اکبر

……………………job :…mechanic
……………Month of birth :Esfand
Age : …53……………….
city

B

2

…………………First Name :……………Nader
……………Father’s Name: ……Akbar
last Name :…Moradi………… ………………....
………………… telephone Number:…0936537842
:…Tehran…………………..

سوگل وکیمیا باید در این جمالت دو غلط را بیابند و درست آنها را بنویسند.به آنها کمک کنید.
She is my mother, Miss. Amini.His first name is Zahra.
Mrs.
Her

1

 ترانه به تازگی اعداد را یادگرفته است .او باید اعدادی رااز داخل کادر بردارد و در جاهای خالی بنویسد 4،تا ازآنها اضافه است.
C

D

E

14 - 40 – 30 – 9 – 19 – 13 – 50 –15
thirteen
…………= ……13
………fourteen =………14
15
………nine : …………9
………fifty =…………50
غزال در این قسمت چهارگروه کلمه می بیند .در هر گروه کدام کلمه با بقیه متفاوت است ؟(باید آن را در نقطه چین بنویسد).
A) girl – boy – picture – woman
……………………picture
B) doctor – driver – shopkeeper – grandfather
..................grandfather...
C) bench- twenty-blackboard-classroom
…twenty…………………..
D) May-fall- spring-winter
……May………………….
عسل در یک مسابقه شرکت کرده است.او باید در جای خالی چه بنویسد؟
⃝ A) four + six =...ten....... twelve ⃝ eleven ⃝ ten ⃝ seven
⃝ B) What is your…job…? I’m a nurse. Age ⃝ job ⃝ birthday⃝ name

صفحه 4

1

1

0/5

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 4

پایه و رشته  :هفتم

نام درس :زبان
تاریخ امتحان 1395/10./12 :

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

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

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

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

ساعت امتحان8 :صبح
مدت امتحان 60. :دقیقه.

مکالمه تلفنی پارمیس و ساره را بخوانید و زیر کلمات درست خط بکشید.
?)Parmis:Is he a( polise-police-poliec
police
F

baker

)Sareh:No,he’s not.He is a (baker-backer-beker

0/5

G

دخترم این سواالت در مورد شماست.آنها را بخوانید وبه آنها جواب کامل بدهید:
…1-How old are you? ………I’m 12…………………………………………………………..
2-When is your birthday?...it’s in Mehr................................................................
3-What’s your mother’s job?...She is
housewife........................................................
H

1/5

با توجه به تصویر زیر یک سوال و یک جواب کامل بنویسید .
?A:…What’s his job/Who is that man/Is he a teacher

1

?……………………………………………………………………
B:He is a teacher/He’s my teacher/Yes he is He is my
teacher……………………………………………………………………………………………….

I

زهرا باید دو قسمت مکالمه را به هم وصل نماید ولی درقسمت سمت راست یک جمله اضافه وجود دارد.به
او کمک کنید تا این کار را دقیق انجام دهد و فقط در نقطه چین شماره سوال را بنویسد.
?1-How are you
..1... a-I’m Kamran
?2-What’s your name
...2.. b- Fine , thanks
?3-What’s your father’s job
..... C – He’s my friend
?4-Who is that girl
..3... d- He’s a dentist
4
..... e- She’s my classmate
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1

2.5

……………2) A: Hello, Kian. B: ………………c
d) I’m Mani.

c) Hello, Kaveh.

b) Hi. Thanks.

a) Fine thanks.

J

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

c) I’m fine

صفحه 5

b) I’m Mahan

a) I’m Kabiri

هر تست
0.25

 زبان:نام درس

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
4 مدیریت منطقه

1395/10./12 : تاریخ امتحان
صبح8 :ساعت امتحان

 هفتم: پایه و رشته

)دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش

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

1395-96 امتحانات نوبت اول سال تحصیلی

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

. دقیقه60. :مدت امتحان

3) I’m Mina Karami. My ………a……. name is Mina.
a) first

b) last

4) What is your uncle’s job?

c) family

d) full

B:He is an……d………..

a) engineier

b)engieere

5) A: Hello class.

B: Hello ………b………….. .

a) student

b) teacher

c)enjineree

c) fine

d)engineer

d) thanks

6) A: Good morning. How are you today? B: ………a………………… .
a) Hi, Thanks

b)Good afternoon. Fine

c) Hello. I’m Ali d)Ali, thanks

7) A: “What’s your first name please?” B: “.........d..........”
a) Emami

b) Kashani

c) Kameli

d) Karim

8) A: Hello. …………a…………………..?
B: Hi. Great, Thanks.
A: What’s your first name?
B: …………………….. .
a) How are you? – My first name is Nima
c) I’m Ahmad – How are you?
9) A:What’s your job?
a)emploeye

b) What’s your name? – I’m Ali

d) What’s your last name? – I’m Mahan

B: I’m an ……c………

b)eymploee

c) employee

d) emploeey

10) A:What’s her job? B: ………b…………………. .
a) He is a florist

b) She is a florist c) They are florists

6 صفحه

d) I’m a florist

نام و نام خانوادگی....................... :
پایه و رشته  :هفتم

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 4

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

دبیرستان دوره اول دخترانه (لوگوی سرای دانش)

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

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 1395-96

صفحه 7

نام درس :زبان
تاریخ امتحان 1395/10./12 :
ساعت امتحان8 :صبح
مدت امتحان 60. :دقیقه.

