
 

یتعال باسمه وقت آزمون   

کرمانشاه پرورش و آموزش کل اداره  

   1041ترم دوم خرداد 

 زبان انگلیسی سئواالت درس:

 نام ونام خانوادگی: ساعت برگزاری: 

:امتحان خیتار  (دومسرای دانش)دوره   نام مدرسه : 

صفحه تعداد صفحه: 7تعدادسئوال:     هفتم پایه تحصیلی:  

 نمره با عدد:                                                     نمره باحروف:                                             نام ونام خانوادگی دبیر: میثم میرزائی                            
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 .  .دیسیبنو یسیانگل یالفبا حزوف بیتزت به را زیر  یها اسم

 
Maryam – Mohsen – Mahsa – Mitra 

Maryam – Mahsa – Mitar - Mohsen 
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 در هر یک از کلمات زیر ، یک حرف حذف شده است . کلمه را بازنویسی کنید . 

Pencel   – student    –   four    –    florist 
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 روزهای هفته را به ترتیب بنویسید . 

Monday- Tuesday- Friday- Sunday- Wednesday- Saturday- Thursday 

 

Saturday,  Sunday,  Monday, Tuesday, Wednesday,  Thursday, Friday 
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 به سواالت زیر پاسخ مناسب بدهید . 

a) When is your birthday? Its in Ordibehsh  / Mehr  جواب اختیاری  

b) How old are you now ?    I am 41 

c) What’s your favorite food? جواب اختیاری 

d) What’s your mobile phone number ?جواب اختیاری  
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 معنای کلمات زیر را بنویسید . 

Drinking: درحال نوشیدن     Blanket:پتو     Bedroom :اتاق خواب  

Tower: برج   Onion: پیاز    Dates :خرما  
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 با استفده از حروف داده شده ، شش کلمه معنا دار بنویسید . 

m-k-p-a-e-i-r     tea – air - make    

t-s-l-b-p-d-c          cake – map – cap 
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 در هر سوال ، پاسخ صحیح را بیابید . 
I) Who is she? 

a) She is my teacher     b) She is not well     ⃝    

II) Where is Mom? 
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a) She is hungry     ⃝      b) She is in the kitchen  

III) What are you drinking? 

a) Water          b) Cake     ⃝ 

IV) What time is he leaving? 

a) 8 a.m. in the morning    b) 8 p.m. in the morning     ⃝ 

V) I’m Hungry? 

a) eat some cake     b) eat some water     ⃝   
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