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آزمون شماره
مدت امتحان  :  60 دقیقهدرس  :  انگلیسی

تاریخ امتحان :  97/3/9 سؤاالت امتحان كالس هاي هفتم
دبیرستان فرزانگان كمیجان )خرداد 97(

2 1- دبیر زبان انگلیسی مینا از او خواسته با توجه به تصاویر جمالت درست را با  و جمالت نادرست را با  مشخص كند. به 

او در انجام این تمرین كمک كنید:

2. These are gloves. 1. It's an eraser. 

4. Miss. Irani is a nurse. 3. It is 2 : 45. 

2 2- معلمتان در یک بازی از شما خواسته از میان كلمات آمده در كادر زیر، كلمه مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید:
)دقت كنید 2 كلمه اضافی است(

manteau - jelly - yoghurt - twelve - stairs - twenty

8. .....................7. .....................6. .....................5. .....................

1/5 3- یکی از دانش آموزان پایه هفتم در حال انجام تکالیف خود است. به او در تکمیل كردن پاسخ سواالت كمک كنید و با كمک 
تصاویر در جاهای خالی كلماتی مناسب بنویسید:

                                      

   

9. A : What is your favorite food?

B: My favorite food is .............. and .............. .

10. A : Who is Mr. Naseri?

B: He is a .............. man. He's wearing a black .............. .

   

Malek Street
32

Arak

    

11. A: What's your address?

B: ...................................................................... .

14
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آزمون شماره
درس  :  انگلیسی

سؤاالت امتحان كالس هاي هفتم
مدت امتحان  :  60 دقیقهدبیرستان فرزانگان كمیجان )خرداد 97(

تاریخ امتحان :  97/3/9

14
1/5 4- معلم تعدادی كارت كه روی هر یک كلمه ای نوشته شده را به دانش آموزان داده است. هر كس آن ها را در محل مناسب 

سریع تر بنویسد برنده است. شما هم در این مسابقه شركت كنید: )حواستان باشد كه یک كلمه اضافی است.(

watching - fixing his car - studying - cooking

12. My mother is in the kitchen. She is .............. .

13. Rahim is .............. in the garage.

14. My parents are .............. TV in the living room.

1/5 5- در بازی زیر شركت كنید و پاسخ مناسب سواالت ستون A را از ستون B بیابید: )توجه كنید در ستون B یک گزینه اضافی است.(

BA

a. It's h-omidi65@xmail.com.

b. In the bedroom.

c. Around 2 p.m.

d. In Mehr.

15. When's your birthday?

16. What time are you coming?

1/5 6- با توجه به متن زیر اطالعات ناقص روی كارت زهرا صالحی را كامل كنید :

Hi. My name is Zahra Salehi. I'm twelve years old and my birthday is in 

Azar. My father's name is Mohammad and he is a mechanic. My mother's 

name is Zohreh and she is a housewife.

18. Last name : .......................First name : Zahra :
19. Month of birth : .......................Age : 12
20. Father's job : .......................Father's name : Mohammad

10 جمع

17. What's his email address?
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تشريح از :  علیرضا فکور پاسخ آزمون شماره
  كالس هاي هفتم

  تاریخ امتحان  : 97/3/9
درس  :  انگلیسی

دبیرستان فرزانگان كمیجان 14

1)  2)  3)  4)                                       -1

5) stairs 6) jelly 7) twenty 8) manteau                         -2     

9) chicken - rice 10) tall - suit 11) 32 Malek street Arak                                            -3

12) cooking 13) fixing his car 14) watching                                                                -4

15) d 16) c 17) a                                                                             -5

18) Salehi 19) Azar 20) mechanic                                                               -6

اصطالحات و فرهنگ عامیانه :

! I got cold feetدسپاچه شدم !


