نام ونام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آزمون :انگلیسی هشتم

نام پدر :

اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار

مدت آزمون 45:دقیقه

نام دبیر :آقای زارعان
نمره آزمون کتبی:

دبیرستان حاج حسین نوایی
نمره آزمون:listening

تاریخ آزمون1397/10/19:
نمره آزمون شفاهی:

جمله ها را بخوان و با توجه به تصاویر جمله صحیح را با  و جمله غلط را با  xمشخص کنید.
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I have a backache.

She is good at cooking.

He has a runny nose.

He Is good at climbing a mountain.

He is good at playing football.

I go to school at 7:30.

He can take photos.

It’s a library.

. با توجه به متن داده شده جدول زیر را کامل کنید2

2

Hi‚ I’m Steven Gerrard. I’m thirty five years old. I’m from England. I can play football well.

Last name

age

Nationality

ability

. با توجه به حروف داده شده یک کلمه مناسب بسازید و در جای خالی بنویسید3
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c s e h s

r c e a h s

1.They are good of playing ……………………

2. I can ………………………the web.

e v e f r

i n a s p s h

3. I have a …………………………

4. She‚s ………………………………
. سوال و جواب زیر ناقص هستند لطفاً آنها را با کلمات مناسب کامل کنید4
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Who can ……………………….. football ‚ and who is good at ……………………………..good photos?
I’m good at ………………………football‚ and my friend Reza can ……………………… good photos.
. لطفا به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید و جمالت ناقص زیر را کامل کنید5
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1.What’s your name?
2.How old are you?
3. Where are you from?
4.what do you do on Fridays?

5. When do you go to school? We go to school in the mornings.
6. Who is good at ……………… a horse? Ahmad can ride a horse.
7.What’s the ……………………? he has a headache.
8. Are you …………………….? No‚ I have a sore throat.

