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آموزشگاه موعود

نام آموزشگاه:
پایه:هشتم
درس:زبان انگلیسی نوبت اول دی ماه
نام:

اداره آموزش و پرورش گرمه

نام خانوادگی:

تعداد صفحه3:
شماره صفحه1:
تاریخ امتحان93/..../....:
مدت امتحان 60:دقیقه

کالس:

Reading

الف)نرگس و دوستانش می خواهند برای دوستشان,مینا,جشن تولد بگیرند و او را غافلگیر کنند.

هر کدام از آنها می تواند کاری انجام دهد.بنابراین آنها تقسیم کار کرده اند.آنها در مورد تواناییهای خود صحبت می کنند.شما آن تواناییها را مشخص کن تا هر
کس بداند چه کاری باید انجام دهد 1(.نمره)

We want to surprise Mina. She will be happy on her birthday. We will too .OK, I can take nice
photos. What can you do, Nasrin ? “Well, I can make a delicious cake and bring it to the
birthday party.” “I can tell a short story. I think it will be funny in the party.” Ziba said. “But I
can’t do this. What can I do for my friend? Aha, I can wash the dirty dishes at the end of the
party.” Mehri said and everybody laughed at her.

ب)شما خواهری کنجکاو و باهوش دارید که به کره جغرافیایی عالقه دارد .او دوست دارد نام کشورهایی را که روی کره جغرافیایی به انگلیسی نوشته شده بداند.
او اسم این کشورها را از شما پرسیده است.شما برای او بنویسید که اسم این کشورها به فارسی چه میشود 2(.نمره)

Germany

Netherland

Egypt

Malaysia

...........................

............................

.............................

...........................

ج)دوست شما دیروز یک مجله پزشکی خوانده است که به زبان انگلیسی نوشته شده بود.عالقمند بود که بداند معنی این کلمات در فارسی چیست تا آن متن را
بهتر بفهمد.شما آنها را به فارسی برایش بنویس 1(.نمره)

Some patients are referred to the hospital if the problem is acute. The flu and earache are two
1
2
3
examples of these problems. The doctors always give advice to us that if you want to feel
better in the case of a bad headache , rest in a dark and silent room for one hour.
4
1)…………………… 2)………………………. 3)……………………… 4)………………………..
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د)دوست شمادیروز از یک موزه تاریخی دیدن کرده است.او ملیت دو نفر از اشخاص مهم آن موزه
و کشور مربوط به دو مکان معروف را نمیداند.از شما خواسته تا آنها را برای او بنویسید ( 2نمره)

Writing

Louis Pasteor

Iqbal Lahoori

Eiffel tower

Leaning tower of
Pisa

.................................

...............................

.... ............................

...............................

ه)دوست شما از شما خواسته تا برنامه هفتگی خود را برای او ایمیل کنید.با نوشتن روز هفته و یک زمان مشخص برای هر کدام از فعالیتهای خود ,برنامه
هفتگی خود را کامل کرده و برای دوست عزیز خود بفرستید 2(.نمره)

?Hi, dear .How are you now
This is a part of my daily activities during a week.
I go to English class with my friend………………………… .
Drawing is my favorite hobby. So I draw beautiful
pictures …………………………………… .
I go to the gym to learn how to play Badminton in a
professional way ……………………………………. .
And I visit my aunt ………………………………… .
P.S: Please write about your own daily routins for me.
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این.بچه ها باید یک فرم در مورد تواناییهای خود پر کنند تا بتوانند در مسابقه مربوطه شرکت کنند.و)قرار است در مدرسه یک آزمون استعدادیابی برگزار شود
) نمره2(.چهار تا از تواناییهای خود را در آن بنویسید و به معاون مدرسه تحویل دهید.هم فرم شماست

Your full name: Maedeh Niazi

class:8/

Iam good at ………………

Your
special
ability

I am good at ……………...
I am good at ……………...
I am good at ………………

ز)علی در مورد مشکالت سالمتی خانواده اش می نویسد ولی در مورد نوشتن بعضی از
) نمره1(.از او بخواه متنش را با آنها کامل کند.شما لیستی از مشکالت سالمتی نوشته ای و به او داده ای.آنها اشکال دارد

backache – sore throat – toothache – running nose
My name is Ali. I have a …………………… .I can’t eat my food now. My mother said to me:”Why
don’t you see a dentist?” However she suffers from ………………….. ,too. she can’t lift heavy
things. My little brother has a ………………………. Now. Because it’s fall and cold outside but
he didn’t put on his coat yesterday. My father has a bad ……………………. . It’s alergetic.

Ansari

The score of listening test

The score of reading and writing test

Total score

9

11

_________
2o
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