 به نام خدا 
ﻧﺎم :

------

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ-------- :

نام مدرسه----------- :

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن:

امتحان درس  :انگلیسی

ﻣﻘﻄﻊ :دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ

ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن :

60دﻗﯿﻘﮫ

پایه :هشتم ()8th

نوبت :دوم(خرداد)
ﺻ ﻔﺤﮫ اول

ﺷﻤﺎره داﻧﺶ آﻣﻮز-------:

 .1با توجه به تصاویر جمالت صحیح را با عالمت و جمالت غلط را با عالمت  مشخص کنید.

بارم

2.It’s sunny.

1.It’s a mosque.

4.He has a toothache.

3.It’s a sunflower.

2

 .2با توجه به تصاویر جمالت زیر را کامل کنید.
Teacher: Talk about your hobbies and free time activities.
I ………………………… as a hobby.

Hamid:

Mahan : I ……………………… in my free time.
Ali : I enjoy …………………………….. on the weekend .

2

Hadi: I ……………….. in my free time.

Hamid

Ali

Hadi

Mahan

. 3در جدول زیر نام کشور نوشته شده است .سایر اطالعات مربوط به آن را پر کنید.

Nationality

Language

Country

Continent

Capital

2

بارم

صفحه دوم
)( یک کلمه اضافی است. با استفاده از کلمات داده شده جمالت زیر را کامل کنید.4
( walk - enjoy - ride -

wrong - drawing )

1. She can -------- a bicycle.
2

2. Sara is good at ---------.
3. What’s -----------. I have the flu.
4. I usually ----------- in the park on the weekend.
) ( یک پاسخ اضافی است.پیدا کنید
A ستون

2

B  را از ستونA پاسخ سواالت ستون. 5

B ستون

1. What's your hobby ?

a. shopping

2. Where is your village ?

b .My sister.

3. What's the weather like ?

c. cough .

4. Who can take photos?

d . It's windy.
e . In the south.

)( دو کلمه اضافی است.با استفاده ازجهات جغرافیایی داده شده و توجه به نقشه جمالت زیر را کامل کنید.6
( west- south – center – north west - north east- east )
1. There is an airport in the ---------.
2

2. There is a shrine in the -----------.
3. There is an stadium in the -----------.
4. There is train station in the -----------.

دبیر مربوطه

میانگین

شفاهی

کتبی
Listening

reading and writing

Good luck

