
  A:برگی داده که مليت و اسامی بعضی کشورها نوشته شده است قسمت های خالی را شما دبير زبان به شما کار
  .کامل کنيد

Nationality    Country    
Spanish         ................  

  ..................  France     
  ..................  China      

Brazilian      ...............  
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  B: یکی از دوستانتان که به زبان انگليسی آشنایی ندارد از شما در خواست کرده تا عبارات زیر را برایش به
  .فارسی برگردانيد و در محل نقطه چين بنویسيد

a). Teacher's day: …………………………..

b). Night class :……………………………..

c). Iranian foods: ………………………….
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  C:با استفاده .اگر قرار باشد کارهای ایام هفته تان را به زبان انگليسی بنویسيد از چه جمالتی استفاده می کنيد
  . از عبارات مناسب جمالت زیر را کامل کنيد

1.I ........................... on  Friday mornings.

2.I………………………………… on weekdays.
 
3. I watch TV ……………………….
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  D:هایی را می توانيد با کمک رایانه انجام دهيد ير زبان کار برگی به شما داده تا برایش بنویسيد چه فعاليتبد. 

1.I can…………………. the web.

2.I can ……………………with the computer.
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  :نام و نام خانوادگی
  :                  نام پدر

  :نام کالس 
  خانم سعدآبادی :نام دبير

 
  موزش و پرورش شهرستان آران و بيدگلآمدیریت 

  
  کارشناسی سنجش و ارزشيابی تحصيلی

  
  :آموزشگاه

  
 دقيقه ۵٠:مدت امتحان    زبان: نام درس

 ١٠/٩٣/  :تاریخ امتحان       هشتم: پایه
  ١:صفحه

    ٩٣- ٩۴سال تحصيلی          ماه دی
  :تعداد صفحه:      شماره دانش آموزی

:                       جمع با حروف:          نمره شفاهی:              نمره کتبی
  

  :امضا                                    :نام و نام خانوادگی مصحح



  E:فعاليت هایی مهارت دارند آن فعاليت را در  نظر در چهبزنيد فرد یا افراد مورد  با توجه به تصاویر زیر حدس
  .جای خالی بنویسيد

  
1.He is good at ……………………………….

  
2.They  are good at …………………………..
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  F:با توجه به بيماری های هر فرد پيشنهاد داده شده را با عبارت مناسب کامل کنيد.  
  
  

Your Advice Health Problem 

See ………………..I have a cold.

Go to ………………She has a toothache.
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  :Gازبين را ها کارت فلش تصویر به مربوط عبارت یا کلمه است خواسته شما از انگليسی زبان دبير 
  )یک عبارت اضافی است( .بنویسيد چين نقطه محل در و هکرد پيدا شده داده عبارات

  
Sore eyes – sore throat – cough – stomach ache – running nose  

  
                                          

  
 

     ……………………       ……………………….      ………………………             …………………… 
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  :H  بنویسيد فارسی به را شده مشخص عبارات معادل که است کرده درخواست شما از معلمتان.   
  

on Thursday.  go shoppingI  . EnglandMy name's Tom. I'm from 
1:………………………………
2:……………………………..
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Good Luck 


