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بسمه تعالی

تاریخ امتحان1400/2/27 :

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

مدت امتحان 45 :دقیقه

اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

نام دبیر:

دبیرستان دوره اول رحمت اهلل قدس (باقرالعلوم)

بارم

سـواالت امتـحان درس زبـان انگلیـسی پایه هشتم 

با توجه به تصاویر جمالت صحیح را با عالمت  و جمالت غلط را با عالمت  مشخص کنید.
1. It’s a famous building.

2. He has a toothache.

3. The weather is snowy.

4. She is good at telling a story.

5. I ride a horse in my free time.
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کیمیا درباره خودش متنی را نوشته است  .او به جای کلماتی که بلد نبوده از تصویر استفاده کرده است .با نوشتن

2.5

کلمه مناسب به جای هر تصویر به او کمک کنید.

Hi. I'm Kimia. I'm ---------- (a) ----------- . I'm fourteen . I live in Mashhad.

Imam Reza's Holy

-------- (b) -------- is in Mashhad.

---------- (c) --------- in the afternoons.

---(e) ---.
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I usually

---- (d) ----. I have a cold and I have a

Today is

به سمانه کمک کنید تا با توجه به تصاویر ،به سواالت زیر پاسخ دهد.

1

?1. A: What's the people's job in the village
B: ………………………………………………….

?2. A: What’s your hobby
B: …………………………………………………….

بسمه تعالی
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.مکالمه های زیر را بخوانید و پاسخ درست را انتخاب کنید
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1. A: What's your nationality ?
a) Iranian

b) America

2. A: Where do you go to school ?
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B: I'm …………………………………….. .
c) Brazil
B: I go to ……………………………………..

.
a) by bus

b) at 7

3. A: Are you good at drawing ?
a) Yes, I'm

b) Yes, I am
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B: …………………………………..
c) No, I am
B: It's a ……………………………. .

4. A: What's Qom like ?
a) in the center

c) Fatehi School

b) a holy city

c) near the capital

.با توجه به متني که سينا در مورد شهر تاریخي خودش نوشته است جاهای خالي را با کلمات داده شده کامل کنيد
).( یک کلمه اضافی است

bridge – capital – palaces – tourists - center
I’m Sina.I’m from Isfahan. Isfahan is an old and clean city in the
…........... (a) .......... of Iran. It is famous for mosques and ………… (b) ……… .
Khajoo is a big ………… (c) ……… in Isfahan. Many ………… (d) ……………visit
Isfahan every day.
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1.5
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Hello. My name is Sara. I’m a student. I’m very good at ………… (a) …………… My
brother, Jim is good at ……………… (b) ………………, but I’m not good at it. My
mother is a housewife. She can ……………… (c) …………… very well.
 به او کمک کنيد تا با توجه به متن زیر به سواالت زیر. علی متنی را در مورد یکی از شهرهای ایران نوشته است
.پاسخ دهد

Talesh is an old city in the north-west of Gilan province. It’s
very beautiful and big. It is famous for its rice fields. There
are many people in Talesh. They work on farms and gardens.
They plow their rice fields in spring. It is wet and rainy in
spring. There are many beautiful places. There are many old
mosques. There isn't any airport in Talesh.

0.5

. مشخص کنید  و جمالت غلط را با عالمت الف) با توجه به متن باال جمالت صحیح را با عالمت

1. Talesh is a small city.
2. There is an airport in Talesh.
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3. Farmers …………………… rice farms in spring.
ج) با توجه متن باال ،به سوال زیر پاسخ دهید.

4. What's the weather like in Talesh? …………………………………………………….

جمع نمره10 :

Good Luck
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