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 عدد :                                   نمره مستمر با حروف :نمره مستمر با 

 نمره آزمون :                                            نمره آزمون:  

 نمره تجدید نظر:                                       نمره جدید نظر: 

 

 دیکته: کلمات ناقص زیر را کامل کنید .-1

1) (go  sho –ping )             2) (run –ing nose)          3) (te –nis)           4) (t –ke ph –tos)  
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 ملیت مشاهیر زیر را بنویسید -2

5)Abu  Reihan  Birooni                                 6) Louis Pasteur  

………………………………..                                   …………………………………. 
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 ی خالی را بنویسید با توجه به تصویر جا-3

7) Health Problem: ……………………………..   

 

8)Advice: ……………………………. 
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 با کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کنید ) یک کلمه اضافی است (-4

(movies – throat – swim – Iranian – England) 

9)He's from ……………………….. 

10)I have pain in my ……………………. 

11) She can act in ………………. 

12) I can’t …………. . I have an earache.  
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید -5

13) …………….. ? I have the flu. 

What's the problem?            Are you ok ?                     Are you all right? 
 

 

 به نام یکتای بی همتا  *  یاد خدا آرام بخش دلهاست 

     .……آموزش و پرورش استان 

 28/10/94   نوبت : دی ماه      مورخه:         هشتمپایه        انگلیسیآزمون 

 1صفحه        صفحه  4تعداد صفحات سوال:       50 دقیقه     مدت امتحان: 

 

 

 محل مهر مدرسه

 نام کالس:                                   شماره دانش آموز:                            نام و نام خانوادگی:       

 

 

 

 

 

 

 نام دبیر: 

 محل امضاء: 
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  2صفحه           نام و نام خانوادگی                                   نام آزمون                  شماره دانش آموز            

14) My uncle works in a hospital. He's a …………….. 

teacher                       doctor                     patient  

15) …………. can tell a story? My sister.  

Where                          What                      Who 

16) On Friday mornings I stay at home and ………….. in my bed. 

go to the park                  climb a mountain              rest  
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 با کلمات داده شده جمالت صحیح بنویسید  -6

17) don't – rest – why – some – get- you? 

……………………………………………………………………. 

18) searching – good – you – at- are- the Web. 

……………………………………………………………………… 
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 با کلمات داده شده را در جای درست بنویسید -7

Football – afternoon  

19)         /U:/ ……………………                 20) /ᶷ/ …………………… 
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 با توجه به متن فرم زیر را کامل کنید -8

I'm Mitra Ekrami. I'm forty. I'm from Iran, but I live in Paris. It's the capital of France. I'm good 
at swimming and  riding a horse. I work in a hospital as a nurse. I help patient.  
Nationality                      City               Job                 Age                  Abilities  
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 عبارت های داده شده را زیر تصاویر مربوطه بنویسید. )یک تصویر اضافی است(-9

22) visit relatives                       23) do a puzzle           24) drugstore          25) cook food  
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 به سواالت زیر در مورد خودتان پاسخ دهید -10

26) When do you go to school? 

 
 

27) What are you good at?  
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