
  

  زبان انگليسي درس دومنوبت  آزمـون  نام دانش آموز:  

  هشتم  پايه  خار پورف نام دبير: 

  دقيقه  ٩٠مان آزمون: ز    تـاريخ:   

  

  ، جمالت زیر را کامل کنید:با استفاده از دانش خود -۱

1- A: what’s the ………...?   B: I have a backache. 

2- A: he has a toothache.  B: He ………. See a dentist. 

3- They ……………. Fever. They should drink much water. 

4- You should go home. You ………………. a cold. 

 

  ، اضافی است) (چندین کلمه جمالت زیر را با کلمات داده شده، کامل کنید. -۲

 browse, kind, introduce, poems, going, before, playing, story, juice  

1- Wash your hands …………… you eat food. 

2- Orange ………. Is good for the cold. 

3- Can you ……….. one of your relatives? 

4- She likes ……… tennis as a hobby. 

5- Sometimes, I ………….. the Internet. 

6- My father likes reading Hafez’s …………… 

7- What ………….. of things do you read? Magazine, story books 

 

  وصل کنید. هر سوال را به پاسخ مربوطه  -۳

1. What’s wrong?    A. I have the flu. 

2. What’s your hobby?   B. They’re doctors. 

3. What’s the people’s job?   C. Watching movies. 

4. Where’s your village?   D. It is in the north-east of Iran. 

  ) (از چپ به راست را به درستی بنویسید. فعالیتع ها، نو با توجه به شکل  -۴

 

 

 

 

 

 



 ماهنگ را از نظر معنی، مشخص کنید.در هر ردیف، کلمه ناه -۵

1- cough-library-drugstore-hospital 

2- sunset-palace-bridge-zoo 

3- dry- wet- cold- hill 

4- magazine- newspaper-book-always 

5- airport- river- stadium- mosque 

 

  به درستی پاسخ دهید.  به سواالت تستی زیر -۶

1- A: I have a bad cold.   B: Why ………….. you see a doctor? 

a) can’t  b) don’t  c) aren’t  d) isn’t 

2- A: I have sore throat. What’s your …………., doctor? B: Drink hot tea. 

a) health  b) problem  c) fever  d) advice 

3- Mr. Vahidi will …………. You cards about weekly activities. 

a) gives  b) giving  c) give   d) to give 

4- Tehran is the ……….. of Iran.  

a) near   b) capital  c) south  d) central 

5- Yazd is famous …………………. Its old building.  

a) to   b) with   c) on   d) for 

6- Are there any ………… in the park? 

a) children  b) man  c) boy   d) woman 

7- Take your umbrella. It’s cold and ……………… 

a) warm  b) rainy  c) sunny  d) dry 

8- A: are there many cinema in the city?  B: yes, ……….. 

a) it is   b) are there   c) there is  d) there are 

 

 

 

 

 

 

 



  جمالت زیر را به انگلیسی ترجمه کنید. -۷

  .کند  تواند خیلی سریع اسب سواریاو می  -۱

 کند.االن دارد تلویزیون نگاه میاو  -۲

  هد؟ دظهرها چه کاری انجام می بعد از  )زن( وا -۳

   به صفت دقت شود) ایران قرار دارد. ( شمالیرشت در قسمت  -۴

  ا بسیار خاص و ویژه است.من عاشق این غذا هستم. این غذ -۵

  ا سرد و برفی است. در زمستان، هو -۶

  بیند. های کمدی میلم هرش همیشه فیخوا -۷

  کند.بعضی اوقات، شطرنج بازی میمی، ها، به عنوان سرگر برادر آن  -۸

  

  ) (از چپ به راست را به درستی بنویسید.ع آب و هوا ها، نوبا توجه به شکل  -۸

  

  

  

  

  

  

 

 

  


