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 بسمه تعالی
 

 تاریخ امتحان: 
    

 نام درس: زبان انگلیسی
 

  

 وزارت آموزش و پرورش کشور
  

 

 ساعت امتحان: 
   

:نام ونام خانوادگی  
 

 

دقیقه 03  مدت امتحان: 
 

 رشته: 
 

  

 اداره آموزش و پرورش ناحیه
 

   

 

 دبیر مربوطه: 
 

 پایه: هشتم
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کنید و با استفاده از  ماریو بخاطر مشکلش به پزشک مراجع کرده است. به مکالمه ی بین ماریو و پزشک دقت

 کنید. )یک لغت اضافی است(ا کامل کلمات داده شده جاهای خالی ر

 
 

Dr: Hello, what’s your name? 
Mario: Hi, I’m Mario. 
Dr: What is your ……………………? 
Mario: I’m originally …………………..but I live in England. 
Dr: What’s the ……………...? 
Mario: I have a ………………… 
Dr: Don’t worry, take these pills every 6 hours. 
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2.2 

به تصاویر  مهران دوست پدرم امروز مهمان ماست. او خودش را در قالب متن زیر معرفی میکند. با توجه

 .کلمات مناسب را در جاهای خالی قرار دهید

 
 

Hi. I’m Mehran. I’m a ................... and I’m from Iran. It is a ..................... and 
cloudy country in winter. There are many...................., mountains and rivers. I  

walk in the park in my free time. I go .........................as a hobby. Today, I have 

a .........................and I should rest at home. 
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 پاسخ دهید.  خود و دوستش نوشته است. متن او را با دقت خوانده و به سواالت زیر تونی متنی در مورد

My name is Tony. I'm 16. I'm from England. I go to school every weekday. On 
Monday afternoons I go to the gym. I can play tennis very well. Peter is my 

friend.He's Spanish and he can play badminton. He is good at riding a horse, 

but I'm not   good at playing badminton and I can't ride a horse. Today, I have a 

backache and  I shouldn't go to the gym. 
1. Where is Peter from? ................................................ 
2. Peter is good at ………. 
a) playing tennis         b) playing badminton           c) riding a horse 
3. Tony goes to the gym on……….. 
a) Sunday                     b) Tuesday                          c) Monday 
4. Today, Tony should …….. 
a) go to the gym           b) stay at home                   c) go to the dentist 
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و حرف آن را  در مکالمه ی زیر جواب ها به هم ریخته است. جواب هر سوال را از ستون سمت راست بیابید

 در مقابل سوال مربوطه بنویسید. 
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جدول زیر آمده را  مکالمه ی زیر بین پارسا و میالد درباره ی روستایی در کرمانشاه می باشد. سواالتی که در

 . در جای صحیح قرار دهید

 
Parsa: ............................................ ? 

Milad: I'm from Kanduleh. 

Parsa: ………………………………? 

Milad: It's a village near Kermanshah. 

Parsa: …………………………………….? 

Milad: It's a clean village with a lot of gardens. 

Parsa: …………………………………………..? 

Milad: They work on farms and gardens. 

Parsa: …………………………………………..? 

Milad: It's not very hot in summer. 
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 سواالت زیر را به دقت خوانده و گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 

 
1- What do you like to do in your free time? I like ……….. 

a) play tennis       b) listen to music     c) searching the web        d) ride a horse 

2- There aren’t ………. stadiums in my city. 

a) any                     b) some                    c) a lot of                       d) a few 

3- Where is Mashhad? It’s in the ……….. 

a) north-west            b) south-west         c) south-east                  d) north-east 
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کلمات این متن جا  نیما متنی را در مورد سرگرمی و اوقات فراغت خود و خانواده اش نوشته است. بعضی از 

  افتاده است. با توجه به تصاویر جاهای خالی را کامل کنید.

 

Hi. My name is Nima. I’m a student. I ………(1)……… as my hobby and I 
usually ………(2)…… in my free time. My mother enjoys ………(3)……… , 

my   father likes ………(4)…….. and my brother, Navid enjoys ………(5)……… 

very much. 
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7تعداد سواالت:  با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم: 22.2  
 


