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آزمون شماره
مدت امتحان  :  60 دقیقهدرس  :  انگلیسی

تاریخ امتحان :  97/3/9 سؤاالت امتحان كالس هاي هشتم
14دبیرستان شاهد دخترانه شهرستان بابل )خرداد 97(

1 1- دانش آموز عزیز در ستون زیر لغات مربوط به ستون A در ستون B جابه جا شده، لطفًا آن ها را پیدا كنید و حروف مربوطه 

را در داخل پرانتز بنویسید: )در ستون B یک لغت اضافی است.(

BA
a. Europe

b. river

c. playing football

d. headache

e. f lowers

1. ability (         )

2. field (         )

3. bridge (         )

4. continent (         )

1 2- دانش آموز گرامی در جمالت زیر یک سری از كلمات جا افتاده، با توجه به تصاویر آن ها را در جای مناسب بنویسید:

21

5. A: What's the matter?

B: He has ................... .

6. A: Is he skiing?

B: No he's ................... .

7. A: Where do you go on Fridays?

B: We ................... on Fridays.

8. A: Is Mina playing volleyball?

B: No, she's playing ................... . 43

1 3- در پازل های زیر حروف مربوط به لغات درهم شده، با كمک تصاویر شکل درست لغات مربوطه را در جاهای مناسبشان قرار 

دهید:

trewni

11. It's cold in ................... .

lzepuz

10. She can do a ................... .

nkehcic

9. It's a yellow ................... .

12. This ................... is in Isfahan.eoqmus
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آزمون شماره
مدت امتحان  :  60 دقیقهدرس  :  انگلیسی

تاریخ امتحان :  97/3/9 سؤاالت امتحان كالس هاي هشتم دبیرستان 
14دبیرستان شاهد دخترانه شهرستان بابل )خرداد 97(

1 4- معلم انگلیسی شما چند تصویر به صورت فلش كارت در اختیار شما قرار داده است تا شما درباره توانمندی های خود با 
دوستتان صحبت كنید، با انتخاب دو كارت، جمالت زیر را كامل كنید:

13. I'm good at ...................................................... .
14. I can .............. .

1 5- فرض كنید یک گردشگر خارجی درباره شهر شما پرسش هایی را مطرح می كند و شما می خواهید در قالب یک متن به او پاسخ 
دهید پس با توجه به سواالتش متن زیر را كامل كنید:

MY CITY

* What's the name of your city?

* Where is it? (Geographical position)

* What's it famous for?

*Is there a museum?

- My city is ....15.... . It's in the ....16.... of Iran. 

It's famous for ....17.... . There Is a ....18.... . Its 

name is Gangineh.

1/5 6- مکالمه زیر بین معلم و دانش آموزان در كالس انجام گرفته، با توجه به تصاویر كمک كنید و این مکالمه را تکمیل كنید:
Teacher : Talk about your hobbies and free time activities.

19. Sahar : I love ....................................................................... .

20. Mahla : I like to ................................................................. .

21. Paniz : .................................................................................... .

Sahar Mahla Paniz
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آزمون شماره
مدت امتحان  :  60 دقیقهدرس  :  انگلیسی

سؤاالت امتحان كالس هاي هشتم
دبیرستان شاهد دخترانه شهرستان بابل )خرداد 97(

تاریخ امتحان :  97/3/9

1/5 7- مکالمه زیر درباره روستایی در استان مازندران می باشد كه متأسفانه سواالت آن درهم شده است. شما سواالت به هم ریخته 

را در جای درستش قرار بدهید:

                                                                      

How about the weather?What's the people's job?Where is it?
What's it famous for?Where are you from, Nima?What's it like?

22. Parsa : ................................................................. ?     Nima : I'm from Halibagh.

23. Parsa : ................................................................. ?     Nima : It's a village near the city of Babolsar.

24. Parsa : ................................................................. ?     Nima : It's a clean village with a lot of farms.

25. Parsa : ................................................................. ?     Nima : It's famous for its strawberries field.

26. Parsa : ................................................................. ?     Nima : They work on farms.

27. Parsa : ................................................................. ?     Nima : It's not very hot in summer.

1 8- دو نوع فلش كارت )تصویری و نوشتاری( به شما داده شده كه در آن یکسری افراد فعالیت هایی را كه در زمان فراغت انجام 

می دهند را بیان می كنند، شما فلش كارت نوشتاری را به فلش كارت تصویری متصل كنید: 

)می توانید عدد هر جمله را در زیر هر تصویر بنویسید.(

a b c d

28. I work in the garden. 29. I visit my ralatives.

30. I play computer games. 31. I swim in the pool.

1 كرده  تایپ  هم  در  را  مجله ای جمالت  تایپیست  عزیز  دانش آموز   -9

انگلیسی را متوجه نمی شود در دسته بندی  از آن جایی كه جمالت  و 

جمالت به او كمک كنید. مشخص كنید كدام یک از جمالت مربوط به 

زندگی روستایی (V)، یا زندگی شهری (C) و یا هر دو (CV) می باشد:

People enjoy the clean air. There are heavy traffic, pollution and noise. In spring there is a lot of rain.
               (32) (33) (34)
Farmers prepare the farms in fall and raise animals.

 (35)

14

جمع         10
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تشريح از :  علیرضا فکور   كالس هاي هشتمپاسخ آزمون شماره
  تاریخ امتحان  : 97/3/9

درس  :  انگلیسی
14  دبیرستان شاهد دخترانه شهرستان بابل )خرداد 97(

1. c 2. e 3. b 4. a                                       -1

5. stomachache 6. fishing 7. go shopping 8. chess                                -2

9. chicken 10. puzzle 11. winter 12. mosque                          -3

13. cooking  14. ride a bicycle                                                          -4

15. Babol 16. north 17. Mohammad Hasan khan's bridge                        -5

18. museum

19. climbing mountains  20. watch movies                -6

21. I like to play ping pong

22. Where are you from, Nima? 23. Where is it?                                                             -7

24. What's it like?  25. What's it famous for?

26. What's the people's job? 27. How about the weather.

28. c 29. d 30. b 31. a                                     -8

32. V 33. C 34. CV 35. V                                    -9


