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

  ............................... شماره صندلی : 

    زبان انگلیسی: نام امتحان

                                                                                                     هشتم رشته: -پایه

                                                                                                                       ..................................شماره کالس:           

                  :تعداد صفحه        

           

 نمره)2با توجه به جمالت داده شده، جدول زیر را کامل کنید.( -1

Hi. I’m Jack Anderson. I’m British. I’m a Journalist. I talk 

Spanish. I work 10 hours a day. My address is 17 Watson Street. I 

live in North West of London. 

Location Nationality Language Job 

        

گروهی از دوستان شما به یک کشور انگلیسی زبان سفرکرده اند، پس از گذشت چند روز از  - 2

مسافرت به مطب یک دکتر مراجعه می کنند ولی قادر به گفتن بیماري خود به زبان انگلیسی 

 نمره)2(به آن ها کمک کنید.نیستند، با کامل کردن جاهاي خالی 

Omid: I have a …………………… 

 

 

 

Aref: I have a ……………….. 

 

 

Arman: I have a…………………. 

 

 

Morad: I have a………………………… 

  دقیقه 45    ی:مدت پاسخگوی
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  کاهانی آقاي نام دبیر:

  .....................................:نمره 

  

  : امضاء دبیر

 



 

 ٢

گردشگري از یک کشور خارجی به شهر شما سفر کرده و فقط به زبان انگلیسی تسلط دارد، با - 3

اهنمایی می خواهد، به او کمک کنید و پاسخ سواالت استفاده از یک نقشه به شکل زیر از شما ر

 )نمره 2وي را بنویسید.(

1.Where is Isfahan?................................  

2.Where is Golestan?............................ 

3.Where is Ilam?..................................... 

4.Where is Mashhad?................................ 

 

 

 

 نمره) 2زیر کلمه ناهماهنگ ( از نظر معنی) خط بکشید. ( - 3

a. winter- fall- hill- summer 

b. rainy- sunny – wet – river 

c. Spain-French-Brazil-China 

d. Flu-sore throat- Patient- Cold 

 

آقاي کریمی در یک نامه به دوستش که در خارج از ایران زندگی می کند شهر تهران را توصیف  -4

کرده است ولی براي بعضی از کلمات معادل انگلیسی آن ها را نمی داند شما به او کمک کنید و آن 

 نمره)2( ها را بنویسید

Tehran has many beautiful………………………مکان ها. We can see many 

 .there کاخ ها…………………………/موزه..…………………/پل ها..……………

Tehran is great and clean city. 

 

 



 

 ٣

 نمره)2(مناسب ترین پاسخ را انتخاب کنید. - 5

1- It is hot and sunny in this season.   

a) spring  b)fall  c)summer  d)winter 

                 2- In this day we don’t go to school . 

a)Sunday  b) Friday  c) Saturday  d)Monday 

      3- It has beautiful farms and nice weather. 

a)country  b) city  c) village  d)town 

       4- Saturday is after ………………. 

  a)Sunday  b) Tuesday  c) Friday  D) Thursday 

 

  ره)نم1(براي بیماري زیر یک توصیه بهداشتی بنویسید. -6

I have a running noise. 

………………………………………. 

 

  نمره)2(با توجه به تصاویر جمالت ناقص زیر را کامل کنید.-7

a-I enjoy……………….. 

 

 

 

b. The weather is ………………… 

 

  

 

  

 نمره)1 با کلمات در هم ریخته زیر یک جمله کامل بنویسید.(-8               

a.Like/ What/ Free time/ do/you/to do/in/ your/? 

 ……………………………………………………….. 



 

 ٤

دبیر زبان انگلیسی شما از هر یک از اعضاي گروه خواسته تا سرگرمی ها و فعالیت هاي اوقات  -10

فراغت خود را در طول یک روز نقاشی کنند تا آن را در یک مجله آموزشی به زبان انگلیسی چاپ کند، 

رمی مربوط به هر یک از دوستان خود را مقابل نامشان در جدول اکنون شما با توجه به تصاویر، سرگ

  نمره) 4مورد نظر بنویسید.(

1    2     3    4 

Hobbies  Group member 

  1  

  2  

  3  

  4  

                                                              

 












