
In his mention

بارمســـــــــــــــــــــؤاالتردیف
در یک سایت اینترنتی سؤاالتی به شکل زیر طراحی گردیده و از شما خواسته شده با استفاده از کلمات داخل پرانتز به آنها پاسخ دهید.١

1.where are you from? (Iran) 2.Where is he from? (Spain)
A:………………………………… . (country)                  A:……………………………. .(country)
B:………………………………….(nationality)                B:………………………….. .(nationality)

٢

از گذشت چند روز از مسافرت به مطب یک دکتر مراجعه می کنند گروهی از دوستان شما به یک کشور انگلیسی زبان سفر کرده اند،پس ٢
ولی قادر به گفتن بیماري خود به زبان انگلیسی نیستند،با کامل کردن جاهاي خالی به آنها کمک کنید.

Omid: I have a ……………………. .

Aref: I have a …………………….. .

Arman: I have a …………………… .

Morad: I have…………………….. .

٢

گردشگري از یک کشور خارجی به شهر شما سفر کرده و فقط به زبان انگلیسی تسلط دارد، با استفاده از یک نقشه به شکل زیر از شما ٣
راهنمایی می خواهد،به او کمک کنید و پاسخ سؤاالت وي را بنویسید.

1. Where is Isfahan?..........................................

2. Where is Golestan?.......................................

3. Where is Ilam?..............................................

4. Where is Mashhad?.......................................

۴

هواشناسی آب و هواي چند شهر به شکل زیر نشان داده شده است، هواي مربوط به هر محل را در جاي خالی بنویسید.در یک اپلیکیشن ۴
1.What's the weather like in Sari?                                   2.What's the weather like in Zabol?

A: It's ………………………. . A:……………………………. .

3.What's the weather like in Ardebil?                              4.What's the weather like in Yazd?

A:…………………………. .                                           A:…………………………… .

۴

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شعبه:

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج

شبانه روزي شهید مطهري رمشکآموزشگاه متوسطه دوره اول 

پایه هشتمپایانی دوم درس زبان انگلیسی کتبی آزمون 
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هفته خود را به شکل زیر بیان کرده اند، معادل آنها را به زبان انگلیسی در جاي خالی بنویسید.اعضاي چند گروه سرگرمی هاي آخر ۵
1.What's your hobby?

…………………….

2.What's his hobby?

…………………….

3.What's her hobby?

…………………….

4.What's their hobby?

……………………

۴

روستاي رمشک را نشان می دهند،به زبان انگلیسی بنویسید که رمشک به داشتن چه جاذبه هایی معروف است؟دو تصویر زیر چهره ۶

1.Rameshk is famous ………………………. .

2.Rameshk is famous ………………………… .

٢

توانایی هر یک از افراد زیر را به زبان انگلیسی بنویسید.٧

1.My friend is good at…………………………. .

2.She is good at………………………… .

٢

٢٠.Good luckجمع
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