
 

 

 باسمه تعالي نام و نام خانوادگی:

 وزارت آموزش و پرورش

 رضویاداره کل آموزش و پرورش استان خراسان       

 کاشمر مدیریت آموزش وپرورش شهرستان

 ن دخترانه دوره اول   امام حسین )علیه السالم(دبیرستا

محل مهر  زبان انگلیسي نام درس

 10/1401/      تاریخ امتحان دبیر مربوطه: خانم عارفی پور آموزشگاه

 6تعداد سوال: 2تعداد صفحه: :کالس هشتم  :پایه 

 دقیقه 60وقت:  زمان شروع:     رشته: آزمون کتبی
 

 

 بخوانید و با توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید. ضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزیز،سؤاالت زیررابه دقّت

 نمره برگه
 نام و نام خانوادگی مصحح:  با عدد

 امضا:
نمره تجدید 

 نظر

  با عدد
 امضا:

  با حروف   با حروف

 

 بارم سؤال شماره
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 در زیر تصویر مرتبط با آن بنویسید.را جمالت را بخوانید و شماره ی هر جمله 

 

 

 

 
                
 

1. He is good at doing a puzzle.   2. He has a stomachache.  

3. He can recite the holy Quran.  4. He can ride a horse.  
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 مشخص کنید.)×( ( و جمالت غلط را با با توجه به تصاویر جمله های صحیح را با )

 

1 - They can play tennis.    4 - I have a running nose. 

 

 

2 - They aren't Brazilian.   5 - It's a library. 

 

 

3 - My friend can swim.    6 - I study my lessons. 
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 با توجه به تصاویر جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 

 
Watch TV- running nose– relax- taking photos 

1) On the weekend, you can   .………………..  

2) I ……………..…… in the afternoons. 

3) He has a/an  . ……..……….  

4)He is good at ……………… . 
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 متنی که علی نوشته را بخوانید و جدول را درباره او کامل کنید.

Hi, I am Ali Karimi. I am a student. I'm from Spain. I study my lessons every weekday. I 

can do a puzzle very well. I have a sore throat. 

Family name Job Nationality Ability Health problem 
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 به سؤاالت پاسخ دهید.

1 - A: Are you Spanish?  B: No, I'm ----------. 

a ) Spain   b ) a student  c ) Japanese 

2 - A: What days do you have math class?  B: ------------- 

a ) On Sundays  b ) At 9:00  c ) In the mornings 

3 - A: I have a bad cold.  B:You should -------------- 

a ) eat some Pizza  b ) see a doctor c ) play sport 

4 - A: It's 2:00 p.m.  B: It's 2 -------. 

a ) in the afternoon  b ) in the evening c ) in the morning 

5- A: Where are you from?   B: I'm from  .…………  

a) Brazil    b) Iranian   c) Spanish 

6- A: What is she good at?   B: She is good at  ..……………  

a) playing basketball  b) play basketball  c) play 

7- A: Can Ali draw?   B: Yes. …………………, 

a) can he    b) he can   c) he is 

8-  A: Hi, What's wrong?  B. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..……………………… : 

a) I have the flu.   B) I play tennis  c) Thanks 
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 زیر را در ستون روبرو پیدا کنید. با توجه به بیماری ها و راههای درمان آنها، توصیه پزشکی بیماری های

1. I have a toothache    a) Go to dentist 

2. I have a cold    b) see a doctor 

      c) go to library 
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Good Luck 10 

 


