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

  ................. نام پدر :

  ......... : هشتم کالس

  

  نمره)2( به صحبت هاي شهرام گوش کنید و گزینه صحیح را عالمت بزنید .- 1

 
- I visit my ………… friend on ……..…… but today , I’ve got the ………  ..... and  I can't  visit 

him. Instead , he will come and take me to the doctor in the …………..  . 

   )نمره 3( شنوید را کنار تصویر مربوطه بنویسیدي هر درد یا بیماري یا دردي که میبه فایل صوتی گوش کنید و شماره - 2

  

  نمره) 3( ) مشخص کنید .√گزینه هاي داده شده با عالمت ( بین به فایل صوتی گوش کنید و پاسخ سواالت را از - 3

1- Spanish             □  English                  □ Spain              □ 

2- 12 at midday     □ 12 at midnight       □ 11 at night      □ 

3- Thursdays         □ Tuesdays               □ Wednesdays   □ 

4- Italy                  □ France                   □ Brazil              □ 

5- go to the gym   □ go shopping          □ go to school    □ 

6- sore throat        □ sore eyes              □ stomachache  □ 
  

یک دفتر روزنامه براي استخدام نیرو ، مهارتهایی را مشخص کرده است . با توجه به مصاحبه هایی که در فایل  - 4

نفر ( متقاضی ) ، چه مهارتهایی  را داشته و چه مهارت هایی را صوتی می شنوید ، مشخص کنید هر یک از دو 

  نمره) 2( ندارند .

  

Listening (10 points) 

Biritish □ 

English □ Saturday □ 

Sunday □ 

 mumps □ 

measles □ 

afternoon □ 

evening    □ 

  : زبانامتحان 

.......: تاریخ  

دقیقھ ۶٠ مدت پاسخگویی :  

:  زارعاننام دبیر   

 

آموزش و پرورش استان اصفهان کل اداره  

آموزش و پرورش شهرستان برخوار مدیریت   

 دبیرستان دوره اول نوایی

 کالسهاي هشتم

 نمره



  نام ونام خانوادگی : ......................   کالس ھشتم ............
 نام پدر  : ............... 

در کالس ، از شما خواسته شده با شماره گذاري ، نام کشور  ي یک پوستر از اماکن دیدنی و نصببراي تهیه -١

  نمره) ١(. مربوط به هر تصویر را مشخص کنید

1. France    2.China      3. Iran     4. England

 

سریعتر  ست ، و هر کساي نوشته شده را به دانش آمو زان داده امعلم تعدادي کارت که  روي هر یک ، کلمه - 2

  نمره) 3( باشد شما هم در این مسابقه شرکت کنید .ي مسابقه میآنها را در محل مناسب روي تخته بنویسد ، برنده

ها را بصورت موضوعی  دسته بندي کند . حسین کلمات انگلیسی را روي کارت نوشته و حاال می خواهد آن - 3

 نمره) 3( دسته قرار گیرد ؟کنید هر کارت باید در کدام فکر می

  

Reading and writing (10 points) 

ride       relax       Mondays         drawing        china         backache 

1. They are good at  ……………………… 

2. She is originally from …………………. 

3. He can't ……………… a bicycle . 

4. I don't feel well . I have  a ………………. 

5. We go shopping on ………………… 

6. You  should  stay at home and  ……………… on weekends . 

Friday

y 

Argentina Sunday Take photos Korea  Tell a story 

 Ability 

………

……… 

Country 

………

……… 

Days of the week 

……………… 

………………. 



  را کامل کنید . زیر جمالت ناقص ي هفتگی را به شما داده تا با توجه به تصاویر ،معلم تان ، قسمتی از یک برنامه - 4

  نمره) 2(

      

  

Sunday 

  

      Monday  

    

  

  Tuesday  

  

  

    Wednesday  

 
1- On Sundays , I ………….……………… 

2- On Mondays , I ………………………… 

3- On Tuesdays, I ………………………… 

4- On Wednesdays , I ……………………… 

دهد ، گویید و دوست تان براي رفع آن پیشنهادي میمیدر یک نمایش کالسی ، شما یک درد یا ناراحتی را  - 5

  نمره) 1کنید در جواب هرجمله تان ، چه پیشنهادي خواهید شنید ؟ ( یک پیشنهاد اضافی است ) ( فکر می

1. I have  a toothache                               You   should  get  some rest . 

2. I have a backache                                 Go to school . 

                                                                Why don't you go to the dentist ?  

 

Good luck 


