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 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 کرج 1اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ناحیه 

 97_98مجتمع آموزشی سالله سال تحصیلی   امتحانات نوبت دوم 

 نمره به عدد: آزمون درس  :زبان انگلیسی  نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف: 1398/   3 / 13:        تاریخ آزمون  نام دبیر: سرکار خانم 

 صفحه     4 تعداد صفحات: دقیقه  60 مدت آزمون    :   شماره صندلی: هشتمکالس: 

 yesامید کوهنورد تراجقی، نقاشی ای از روستایش به نمایشگاه ارائه داده است. با توجه تصویر، درستی جمالت را با 1

 مشخص کنید .  noنادرستی را با

 
1. There is a mosque in Tarajeq.               Yes No 

2. My brothers climb the Nilkooh Mountain.   Yes No 

3. There are many trees in my garden.        Yes No 

4. I work in the garden as a hobby.           Yes No 
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باکمک جمالت وتصاویر، شهرزیبای شانگهای را به مامعرفی میکند. باانتخاب گزینه های صحیح لی هونگ چینی  1

 سهیم شوید . درصنعت گردشگری جهانی

 
 

 

1. a) China           b) Chinese            c) Japanese 

2. a) east             b) south              c) west 

3. a) park             b) river               c) hill 

4.  a) go fishing     b) search the web     c) ride a horse 
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 جدول کامل کنید صورت گرفته بین بچه های غرفه فروش عسل و زیتون مراوه تپه را با کمک تصاویر در کلمه 2
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متن مکالمه آیناز، مسوول فروش لباس های ترکمن در غرفه آق قال و بازدید کنندگان را با کمک بخش های خالی  0.75

 کنید .  تصاویر و جمالت کامل
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فرانسوی  با استفاده از تصاویر داده شده متن گفتگوی امیر، مسوول غرفه فروش ابریشم چهل چشمه، با گردشگر 1

 کنید . راکامل
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1. A: Where is Marave-Tapeh? 
B: It’s in the …………………-east. 
2. A: Is Adel ok? 
B: No, he has a ………………… . 
3. A: Do you like ………………… . 
B:Yes, very much. 
4. When do you play 
………………… ?  
B: In the evenings. 

- Where is Aqqala? 
- No, there aren’t 
- It is very clean. 
- What’s the weather like? 
- Yes, there is. 

Tourist: Where are you from? 

Amir: Chehel-Cheshmeh 

Tourist: What is it famous for ? 

Amir: It’s famous for its ……1……………. 

Tourist: What’s the weather like? 

Amir: It is ………2……… in fall and winter. 

Tourist: What do you do in your free time? 

Amir: I go …………3……………. 

Tourist: What days do you ……4………….? 

Amir: On the weekends. 



 

 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 کرج 1اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ناحیه 

 97_98لی  مجتمع آموزشی سالله سال تحصی امتحانات نوبت دوم 

 نمره به عدد: آزمون درس  :زبان انگلیسی  نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف: 1398/   3 / 13تاریخ آزمون   :       نام دبیر: سرکار خانم 

 صفحه  4 تعداد صفحات: دقیقه  60 مدت آزمون    :   شماره صندلی: هشتمکالس: 

با توجه به متن بنر ارائه شده توسط ثمین، خبرنگارگرگانی، در غرفه فروش نان های زنجبیلی، اطالعات خواسته  0.75

 .جدول زیر وارد کنید شده را در

  

     
 

 
 

 
 

Hobby The Weather of 
the Village 

Location of 
Gorgan 
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متن مکالمه فرهاد قائمی، بازیکن تیم ملی و مهمان افتخاری غرفه فروش قالی و زیور آالت ترکمن گنبد را با دانش  1.5

 .آموز بازدید کننده تکمیل کنید 

 
Student: Are you good at playing tennis? 
Farhad: No, ………………………………… 
Student: When do you go to the gym? 
Farhad: I …………………………………………… . 
Student: What is Gonbad like? 
Farhad: …………………………………………… . 
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I’m Samin. I’m a journalist. I live in Gorgan. It’s in 
Golestan 
province near the Caspian Sea. There is an airport 
and a famous 
museum. There are old houses, too. Ziart is a 
beautiful village near 
Gorgan. It’s a mountain village. It’s windy in summer. 
I enjoy taking 
photos. I can take photos of Alangdareh Jungle. 

I am FarhadQa’emi. I’m from 
Gonbad. I 
am very good at playing volleyball. 
I go 
to the gym every day. I love my 
city. 
It is old. It is famous for its Qabus 
Tower and holy shrine. There is a 
horse 
riding club, too. 



سونا، خبرنگار نمایشگاه است. مصاحبه ای را با شما درباره جاذبه های شهر یا روستایتان دارد. به  2
 .  سواالت او پاسخ کامل دهید
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