
  صفحه1  
  

 

 

 

 20 سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 03/98./.8.. تاریخ برگزاري:
 دقیقه  45 وقت پاسخگویی:

 :زینب چربگوطراح 
 :شماره 

 زبان انگلیسی  نام درس:
 هشتم  :پایه

 دخترم با آرامش و دقت به سواالت زیر پاسخ بده

 ردیف  بارم
است . او تلفنی با مادرش صحبت می کند ولی گاهی صدای آنها قطع می شود با استفاده از  به دور دنیاسارا در حال سفر 2

 عبارتهای داده شده گفتگوی آنها را کامل کنید.(یک عبارت اضافی است) 
 

Mom: Where are you now Sara? 
Sara: I’m in …………..…………....It’s a beautiful country. 
Mom: Can you speak ……….…………..…….? 
Sara: Yes, but a little. 
Mom: What do you do in your free time? 
Sara: I read……………………….……. 
Mom: What about the weather? 
Sara: It’s …………………. 
 

1 

 جمله هر به تصویرمربوط به سارا کمک کنید تاو بخوانید را جمالتسارا در حال حل کردن یک مجله سرگرمی است . 2
 د.کن گذاری شماره را
 
 
 

 
 
 

1.Parham has running nose.           3.It’s near the capital.    
2.I usually listen to stories.         4.There is a lot of rain in fall. 

 

2 

داند تصویر گذاشته است. شما به سارا  او به جای بعضی کلماتی که نمیمی خواهد ایمیلی به زبان انگلیسی ارسال کند سارا  2.5
 کلمه مناسب بنویسد. ویراکمک کنید به جای تص

Hello. My name is Sara. I’m from Iran. I live in Isfahan. Isfahan is famous for its 

……………………….                               and ……………………………….. 

I can …………….....…………                         very well. I enjoy………………………….. 

as a hobby. I have a brother.   

My brother, Reza is good at …………………………………..                            but I’m not good 
at it.  

3 

را امام رضا  تان د ر مد ال س ه ا د–دوره اول  ع  ٦وا

 

 

 

magazines - French- 
hobby -  France – wet    

 

 

   

 

    



  صفحه2  
  

1  
.با توجه به جدول اش توضیح میدهد.مورد فعالیت های هفتگی حال مکالمه با یک گردشگر خارجی است ودر سارا در

 ا کامل کنید.رمکالمه بین آنها 
 

   Saturday Sunday    Monday Tuesday Wednesday Thursday 

      

 
     Tourist  : What do you do on Tuesdays? 

     Sara: ……………………………………………………………………………. 

     Tourist : What days do you play sports? 

     Sara: ……………………………………………………..………………………… 

 

4 

2.5  
 .سارا در اینترنت متنی به زبان انگلیسی خوانده است

 
     My village is a mountain village in the north of Iran. It's famous for its 
beautiful Rose flowers. There is a river in my village. I go fishing with my friends 
in my free time. People in my village raise animals like horses and cows .They have 
gardens with many trees and flowers. On the weekend people from other cities 
come to our village. 
 

 .به سارا کمک کنید تا اطالعات مورد نیاز را در جدول زیر کامل کند
 
Location of the village What’s it like Free time activities 

 
…………………………….. 
 

 
……………………………… 

 
…………………………. 

 
 

 دهید. کامل متن باال به سواالت پاسخبا توجه به 
 

1 - What's the people's job?..................................................................................................... 

2 - Is there a river in the village?........................................................................................... 
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 20 سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

  نام و نام خانوادگی:

 03/98.../8.تاریخ برگزاري:.
  دقیقه  45 وقت پاسخگویی:

 :زینب چربگو طراح 
 :شماره 

  زبان انگلیسی  نام درس:
 هشتم  :پایه

 دخترم با آرامش و دقت به سواالت زیر پاسخ بده

 ردیف  بارم
است . او تلفنی با مادرش صحبت می کند ولی گاهی صدای آنها قطع می شود با استفاده از  به دور دنیاسارا در حال سفر 2

  عبارتهای داده شده گفتگوی آنها را کامل کنید.(یک عبارت اضافی است) 
 

Mom: Where are you now Sara? 
Sara: I’m in ………France....It’s a beautiful country. 
Mom: Can you speak ………French…..…….? 
Sara: Yes, but a little. 
Mom: What do you do in your free time? 
Sara: I read…… magazines …….……. 
Mom: What about the weather? 
Sara: It’s ……wet………. 
 

1 

 جمله هر به تصویرمربوط به سارا کمک کنید تاو بخوانید را جمالتسرگرمی است .سارا در حال حل کردن یک مجله  2
 د.کن گذاری شماره را
 
 
 

  
 
 

١.Parham has running nose.           ٣.It’s near the capital.    
٢.I usually listen to stories.         ٤.There is a lot of rain in fall. 

 

2 

داند تصویر گذاشته است. شما به سارا  او به جای بعضی کلماتی که نمیمی خواهد ایمیلی به زبان انگلیسی ارسال کند سارا  ٢٫٥
 کلمه مناسب بنویسد. ویراکمک کنید به جای تص

Hello. My name is Sara. I’m from Iran. I live in Isfahan. Isfahan is famous for its 

……mosques…….                               and ………bridges……….. 

I can ………cook……                          very well. I enjoy.…shopping…….. 

as a hobby. I have a brother.   

My brother, Reza is good at ……riding a bicycle………..                            but I’m not 
good at it.  

3 

را امام رضا  تان د ر مد ال س ه ا د–دوره اول  ع  ٦وا

 

 

 

magazines - French- 
hobby -  France – wet    

 

 

   

 

٢ ٣ ١ ٤ 



  صفحه2  
  

1  
.با توجه به جدول اش توضیح میدهد.مورد فعالیت های هفتگی حال مکالمه با یک گردشگر خارجی است ودر سارا در

  ا کامل کنید.رمکالمه بین آنها 
  

   Saturday Sunday    Monday Tuesday Wednesday Thursday 

      

  
     Tourist  : What do you do on Tuesdays? 

     Sara: …………………I watch TV on Tuesdays ………………………. 

     Tourist : What days do you play sports? 

     Sara: ………………I play sports on Sundays and Wednesdays……..……… 

 

4 

2,5  
 .انگلیسی خوانده استسارا در اینترنت متنی به زبان 

 
     My village is a mountain village in the north of Iran. It's famous for its 
beautiful Rose flowers. There is a river in my village. I go fishing with my friends 
in my free time. People in my village raise animals like horses and cows .They have 
gardens with many trees and flowers. On the weekend people from other cities 
come to our village. 
 

 .به سارا کمک کنید تا اطالعات مورد نیاز را در جدول زیر کامل کند
 
Location of the village What’s it like Free time activities 

 
… North of Iran …….. 
 

 
 It’s a mountain village  

 
……… go fishing ……. 

 
 

 دهید. کامل با توجه به متن باال به سواالت پاسخ
 

١ - What's the people's job?......... They raise animals like horses and cows................ 

٢ - Is there a river in the village?..............Yes, there is....................... 
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