
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 است؟ از نظر معنی ناهماهنگکدام گزینه  .1

  sonد(              benchج(             chairب(                   deskالف(     

 ؟ترجمه کدام گزینه صحیح است. 2

 penمداد: د(                   belowدر باال:  ج(             library: کتابخانه ب(            standupنشستن: الف(      

 در کدام گزینه آمده است؟« دارخانه». امالی صحیح کلمه 3

  housewaifeد(         houswaifج(        houswifب(        housewifeالف(      

 دهد؟را نشان نمیهای مربوط به ساخت و ساز شغلیکی از . کدام گزینه 4

 painterد(        mechanicج(         workerب(          engineer الف(      

2 

2 

 جای خالی را با ماه میالدی مناسب کامل کنید.

January, ……………….. , March, ……………….. , May, June, ……………….. , ……………….. , September, 

……………….., ……………….. , December 

3 

3 

 کامل کنید. خانواده )مثل عمو، پدربزرگ، خاله و...(اعضای مربوط به  جدول زیر را با واژگان

Woman Man 

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

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

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

3 

4 
 خط بکشید. اعداد کمتر از بیستدور 

seventy – thirteen –fifty – eighty – twelve – ninety – eleven – sixteen - hundred 
2 

5 

 کلمه مربوط به هر تصویر را بنویسید.

 

 

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

2 

 2از  1صفحه ی 

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

 /هفتممتوسطه اول مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 2042 -2042سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 1زبان انگلیسینام درس: 

  رضا شاپوری نژاد نام دبیر:

 11/1411 /11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

 شنبهسه

hamyar.in همیار



 

 نمره 21جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

6 

 امالی ناقص کلمات را کامل کنید.

bla__kb__ __rd               lib__ari__ __               T__ __rsday           We__ne__day 

S__t__rday                         d__ __g__ter                          e__plo__ __e                  fl__r__st 

4 

7 

 ترجمه صحیح هر مورد را بنویسید.

             ..................................................................................................                                               1) Nice to meet you. 

       ..................................................................................................                                                          2) He’s fourteen. 

...........................................................................       .......................                                             3) When’s your birthday? 

                    ..................................................................................................                              4) What is his uncle’s job? 

2 

8 

 مکالمه زیر را با استفاده از کلمات مناسب از خودتان کامل کنید.

Student 1: Nice ……………………….! Is that ………………………. father? 
Student 2: Yes, he………………………. . 

Student 1: ………………………. old is he? 
Student 2: 38. 

Student 1: What’s his ……………………….? 
Student 2: ………………………. a mechanic. 

Student 1: And your mother? 
Student 2: ………………………. 35. She is ………………………. nurse. 

2 

 2از  2صفحه ی 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 4 گزینه. 1

 2 گزینه. 2

 1 گزینه. 3

 3 گزینه. 4

2 February, April, July, August, October, November 

3 
 های زیر:تا از کلمه 3برای هر ستون 

Man: father / grandfather / uncle / cousin / husband / son / brother 
Woman: mother / grandmother / aunt / cousin / wife / daughter / sister 

4 thirteen, twelve, eleven, sixteen 

5 dentist, pilot, waiter, Tuesday 

6 blackboard, librarian, Thursday, Wednesday, Saturday, daughter, employee, florist 

7 

 . از دیدن شما خوشحالم.1

 . او چهارده سال دارد.2

 . تولد شما کِی / چه زمانی است؟3

 . شغل عمو / دایی او چیست؟4

8 

 picture, your 
 is 
 How 
 job 
 He’s / He is 
 She’s / She is , a 

 امضاء:          نژاد شاپوری رضا نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 2042-2041سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 2زبان انگلیسينام درس: 

  رضا شاپوری نژاد نام دبیر:

 21/24/2042تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  441:ساعت امتحان: 

 دقیقه 04مدت امتحان: 

hamyar.in همیار


