
 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                 ادگی: ام خانونام و ن

 مبارکه مدیریت آموزش و پرورش

 سرای اندیشهمتوسطه  اولدبیرستان دوره 

 زبان انگلیسی نام درس:

 صبح 9 ساعت امتحان: هشتم پایه: :کالسنام  نام پدر:

 دقیقه60 امتحان: مدت  8/10/00  حان:امت تاریخ 1400 - 1401ماه سال تحصیلی دی 

                     بارکيساجده م:     دبیرنام و نام خانوادگي و امضای  جمع نمره با حروف:                                          عملي:                                                                                                 -نمره شفاهي مره کتبي:ن
 

 نمره صفحه 2ر سواالت د ردیف
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 .داده شده ملیت، فعالیت، توانمندی و بیماری افراد را حدس زده و در جای خالي بنویسیدو جمالت دخترم با توجه به تصاویر 

1. Isaac Newton is from England.   He is ………………. 

2. What do you do on Thursday afternoon? I visit ………………… 

3. She is good at ……………………………………. 

4. I have a……………………………      
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 ید.زیر آن بنویسرتبط با هر تصویر را یکي از دوستانتان که به زبان انگلیسي آشنایي ندارد از شما خواسته تا کلمات م

 

 

           …………………………                  ………………………….          …………………….      …………………………     
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 ینۀ صحیح را انتخاب کنید.ک از سواالت زیر گزای هر یخترم برد

1. What days do you have English class? 

a)in the evenings     b)at 8:00        c)on Saturdays     d)in the morning 

2. Sam speaks ………………………              a)India            b)Persian        c)England       d)China 
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 را مشخص کنید.( F)( یا غلط T) با توجه به تصاویر صحیح

1. She is good at working with computer. 

 

2. The sunset is at 6 a.m.. 
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 د.پاسخ سواالت را کامل کنیبر اساس دانش خود 

1. What’s the problem?                          I ……………………………………. 

2. What days do you go to the library?   I go to the library…………………………………… 
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 گفت و گوی زیر را کامل کنید.

 

 

 

 

 

 

 فحۀ بعدادامۀ سواالت در ص                                                                                                                      
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My name is Sara. I'm from Spain. I speak 

Spanish and a little English. What about you? 

Oh, today I have a fever. What is your advice? 

I'm good at acting in movies and I can take good 

photos. What's your ability? What can you do?  

Why …………………………………..? 

I'm …………………….. 

I …………………………… 

England 

Hello ……………… 
I'm …………………….. 

I ………………………..  
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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 مبارکهمدیریت آموزش و پرورش 

 سرای اندیشهتوسطه م دبیرستان دوره اول

 نگلیسیزبان ا نام درس:

 صبح 9 ساعت امتحان: هشتم پایه: کالس:نام  نام پدر:

 دقیقه60 امتحان: مدت 8/10/00  امتحان: تاریخ 1400 - 1401سال تحصیلی  دی ماه
 

 نمره صفحه 2سواالت در  ردیف
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 ضافي است.دو پاسخ ا، مارۀ آن را داخل پرانتز بنویسیدپیدا کرده و ش  Bرا از ستون  Aیح جمالت ستون های صحپاسخ
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ا ن زیر را خانم فصیحي ورزشکار دو و میداني در وبالگ خود نوشته است. متن او را بخوانید سپس در هر مرحله هر چه از شما خواسته شده رمت
 به دقت انجام دهید.

I'm Farzane Fasihi. I'm Iranian. I play sports every Saturday, Monday and Wednesday. I 

can speak English, but I can’t speak French. I'm good at running. You should take care of 

your health. If you have a cold, eat healthy food and drink eight glasses of water in a 

day. Chicken soup with lemon is good for you. Getting vitamin C is also good for cold. 
 . نمره(/5) .ید( جمالت زیر را مشخص کنF( یا غلط بودن )Tدرست ) دبا توجه به متني که خواندی

1- Mrs.Fasihi is from Iraq.                                               T ○  F ○             

2- Chicken soup and vitamin C are good for a cold.          T ○  F ○ 
 نمره( 3)   جدول را کامل کنید.

When ability advice Health problem 
………………. 1……………….. 

2……………… 
1……………….. 
2………………. 

………………. 

 نمره(1) ت زیر را بدهید.با توجه به متن پاسخ سواال

3. Who can speak English?    ……………………………………. 

4. Is she good at running?      ………………………………… 

نمره( 0.5) .صحیح را انتخاب کنید ۀگزین  

5. Can she speak French?   a) Yes, she can   b) No, he can’t.   c)she can   d) No, she can’t. 
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.ل کنیدتناسب با هر تصویر جمالت زیر را کامات معباربا نوشتن دخترم   

1. I …………………………………………………. 

 

2. She …………………………………………. 

 

3. We ……………………………………………….. 
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 موفق و پیروز باشید

A 

1) What’s your name, please?        (    ) 

2)  Where are you from?              (    ) 

3) What’s it like?                          (    ) 

4) What sports can you do/play?  (    ) 

5) When do you go to the gym?     (    ) 

6) Are you all right?                      (    ) 

B 

1) It’s very beautiful. 

2) yes, I am. 

3) My name’s Sara. 

4) Every weekday. 

5) I’m from Italy. 

6) Nice to meet you. 

7) I can play badminton well. 

8) He has a headache. 
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