
 

In THE Name Of GOD 

First name:                                    ……Nazemolboka School                              Date:1398/03/7  

Last name:                                    English Reading & Writing Test                   Time:60 

 Class:                                                     Term 2 Grade 7                                      Score:  

 با توجه به کارت شناسایی فرم زیر را کا مل کنید. 1.5
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 با توجه به تصاویر با نوشتن شغل پدر دانش آموزان فرم مشخصات را کامل کنید. 1
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 با توجه به تصاویر پاسخ ها را کامل کنید. 1
1. How old is your sister? She is ……………………… . 

2. When’s her birthday? It’s in ………………………… . 
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Central Library Card 

Name: Amin Talebi 

Date of birth: 1354/1/28 

Father’s name: Hassan 

: 09312448971 

First name:                 Last name:                   Age:    

 Father’s name:            Month of birth:           Phone number:                   

 نام :
 :خانوادگینام 

 شماره :     7کالس :       / 

 آقای  نام دبیر:
 

 

نام او که علم آموخت عالم رابه  
آموزش وپرورش منطقه 17 تهران  

  دبیرستان شهید مجتبی ناظم البکاء

9139 دی - لاونوبت امتحانات   
 

 02/10/99 تاریخ :

 تمفپایه ه زبان انگلیسینام درس : 

 دقـیقـه 45مدت امتحان :  

 صبح 10  ساعت شروع :

 

 

 

 



 شماره هر جمله را در زیر تصویر مربوط بنویسید. 1
 

1. He is an old man. He’s wearing a black suit. 

2. She is a young girl.She is wearing a manteau. 

3. She is a little girl in mantuea and scarf. 

4. He is a tall man in gray suit. 
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 با توجه به تصاویر جمالت ناقص را کامل کنید. 3

1. My brother is …………… . 

2. Javad is watching TV in the …………………… . 

3. My father is fixing the car in the ………………… . 

4. My mom is ……………… in the kitchen. 

5. The girl is wearing a white ………………… . 

6. He is  an …………… man . 

1 2 3 4 5 6 
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 مکالمه زیر را با کلمات داده شده کامل کنید. یک کلمه اضافی است. 1
Majid: Where do you ……………, Reza? 

Reza: I live in Karaj. 

Majid: What’s your ………………? 

Reza: 26 Kargar ……………… . 

Majid:………………… are you going? 

Reza: Around 9 in the morning.  
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 با توجه به تصاویر جمالت را کامل کنید. 1.5

1. I’m hungry. Let’s have some …………………… and ………………………… . 
 

 

2. my favorite drink is……………………………… .  
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نمره             : امضای مصحح   نمره :               جمع کل  ره شفاهی :               نم       نمره کتبی :          

 نمره 10برگه : از 

 

گروه زبان دبیرستان  -موفق باشید     نام طراح سؤال : آقای حسن علی بیگلو                                             
 شهیدناظم البکاء

 

address 

what time 

live 

morning 

street 

از  2صفحه 
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