


 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 

 

 

 

 

یکی از بستگان از شما خواسته که جهت دریافت گذرنامه اطالعات او را در فرم زیر وارد کنید. با نوشتن اطالعات زیر 

 به زبان انگلیسی به او کمک کنید.

 52119322190شغل: مهندس     تلفن همراه:    نام پدر: نوید          11نام و نام خانوادگی: حمید سلمانی      سن: 

 شهر: کرج       01پالک  -خیابان خواجه نصیر -آدرس: میدان فردوسی

Last Name: First Name: 

Age: Father’s name: 

City: Phone Number: 

Address: Job: 
 

1 

 )نام و نام خانوادگی قابل قبول نیست(کلمه معنا دار به زبان انگلیسی بنویسید.  1با حروف داده شده زیر  1

A- S- B- D- M- O- L- R- E - C-P 

 

1 

 با توجه به تصاویر، نام هر ماده غذایی را با امالی صحیح زیر آن بنویسید. 3

        

      ----------------                ------------------           ------------------             ----------------- 

1 

 کلمات زیر را با حروف کوچک بنویسید. 1

1- READING:                     2- WATCH:                           3-JOB :                          4- ENGINEER: 

1 

 مکالمه زیر را تکمیل کنید. 0

Saman: Look. It’s enough. I’m ---------- . How about you? (sorry- hungry- favorite- well) 

Hamid:---------- . Let’s have some cake and milk. (Me too- Too me- I am too- Am I too) 

Saman: Sounds good. But I’d like some tea with my cake. That’s my----------.(food- 

appearance- favorite- dates) 

Hamid: Ok. Let’s go to the ---------. Mom? (carwash- office- kitchen- stairs) 

1 

 2از  1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه  60مدت امتحان : 



 

 نمره 11جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 
بارم سؤاالت

 

 با توجه به شکل، به سواالت پرسیده شده پاسخ کامل دهید. 9

                                                  

Is he a baker?                                                  Is she a nurse? 

1 

 است( اضافی کلمه )یک .کنید پر مناسب یکلمه از استفاده با را خالی جاهای  7

(contact- complete- review- meet- height) 

1- You should ------------ your lessons every week. 

2- ------------- police. Call 110. 

3- The ---------------- of Mount Damavand is 8000 meters. 

4- I want to---------------- your math teacher first. 

1 

 بکشید و آن ها را با امالی صحیح بنویسید.در بین کلمات زیر، چهار غلط امالیی وجود دارد. دور آن ها خط  9

ansver- onion- orange juice- potatoe- quinse- zuchini- yoghurt 

 

1 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 Last Name: Salmani First Name: Hamid  

Age: 41 Father’s name: Navid 

City: Karaj Phone Number: 09126399284 

Address: No. 12- Khajeh Nasir St. – Ferdowsi Sq. Job: Engineer 
 

1 Door- card- more- car 

3 Dates- chicken- zucchini- carrot 

1 reading- watch- job- engineer 

0 Hungry- me too- favorite- kitchen 

9 1- No, he isn’t. He is a pilot. 2- No, she isn’t. She’s a teacher. 

7 1-Review 2- contact 3- height 4- meet 

9 Answer- potato- quince- zucchini 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره11 جمع بارم :

 
 سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 زبان انگليسینام درس: 

 نام دبير: 

تاریخ امتحان: 

 ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 


