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 دقیقه66مدت امتحان: نام خدابه  (1ت دوم زبان انگلیسی هشتم)شمارهسواالت نوبنمونه 

 نام مصحح: و نام خانوادگی:نام 

 مدرسه و نام کالس:نام 

 دبیر:نام 

 گزینۀ مناسب را انتخاب کنید. -1   

 مادری از فرزندش سوالی پرسید و فرزند پاسخ مقابل را داد.مادر کدام سوال را ممکن است پرسیده باشد؟ -

                      “No,I have a sore throat”. 

                    a)what’s wrong                       b)what’s the matter?                    c)are you OK?                        d)are they OK?          

                     - Tabriz is ……………….. of Iran. 

                    a)north                                      b)north-west                                   c)south-east                          d)south 

                      - one place in city: 

                    a)river                                        b)mountain                                      c)mosque                              d)zoo 

                    - when do you go to school? 

                    a)Saturday,Sunday,Monday,…         b)weekends                           c)all days                               d)evry weekdays 

                    - what’s  the weather  in  summer? 

                    a)cold                                         b)hot                                 c)sunny                            d)wet 

                    - witch one is different? 

                    a)French                                   b)Iran                                 c)Japon                           d)China 

 رج از کشور یک دوست پیدا کردید که به زبان انگلیسی مسلط است.او از شما سواالت زیر را می پرسد.یک مسافرت خادر  اشم -2     

 سواالت او پاسخ دهید.به 

                        - when do you go shoping? 

 

                        - where is Esfahan?  

 

                        - who can ride a bicycle? 

 

                        - what do you do in the Sunday afternoon? 

 

دقت به سواالت با 

 پاسخ دهید.

 بارم
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 دهید. ثبت نام کنید.در آنجا از شما می خواهند فرم زیر را پر کنید.این کار را انجامآموزشگاه زبان انگلیسی  شما می خواهید در یک -3   

                      first name:                                                           last name:                                                       age: 

                      job:                                         address:                   

                      nationality:                                       father’s job:                                          best ability: 

            

 یک توریست دربارۀ شهرتان از شما سوال می کند.به سواالت وی پاسخ دهید. -4   

                      - what’s the weather like in your city at spring? 

                      - what is it famous for? 

                      - what’s the people’s job in your city? 

                      - are there any restaurant? 

                            

 اب کنید.انتخ bوaجمالت مناسبی را برای شخص -5   

                        A:what do you do as a hobby?                                  B:……………………………………………………… 

                        A:…………………………………………………..….                    B:I’m good at playing foootball. 

                        A:can you swim?                                                          B:………………………………………………………. 

                        A:……………………………………………………….                   B:yes.I am 

 

 !Have a good luck                              سواالت:محمد جواد یارعلیطراح 
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 هم به ما سر بزنید!باز 

 

kelashashtom88.blogfa.com 


