
هدوره اول متوسط تمشپایه ه زبان انگلیسیآزمون   

(6درس ) 

:دبیرستان  

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ:  

 مدت آزمون:

بسمه تعالی

.کنید انتخاب شده داده کلمات بین از را تصویر هر با مرتبط ی کلمه -1

1 .a)m ountain  2.a)field 3.a)rainy 4.a)winter

b)farm b)village b)sunny b)summer

c)river c)hill c)snowy c)spring

1)
عالمت ضربدر مشخص  نمایید. با را غلط جمالت تیک و عالمت با را صحیح جمالت ویرتصا به توجه با -2

1. A: How is the weather? 2. A: What’s your village like?

B: it's icy.⃝ B: It’s a mountain village.⃝

3. A: What is it famous for? 4. It's cold and rainy in winter.⃝

B: It’s famous for its sunflower fields. ⃝ 

ید.کن کامل را خالی جاهای تصاویر به توجه .با3

My village is in the……1….. of  Iran. There  are a lot  of ………2……….. and 

fields  there.people work on  the  farm and  raise ……3…….. .The weather  is 

nice.It’s ……4……..  in spring and warm  in summer. 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://www.barttar.ir/
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بسمه تعالی

گاه کرده و با کلمات داده شده سه جمله برای معلم خود می نویسد.شما در نوشتن جمالت به او کمک .مینا به تصویر زیر ن4

 .می توانید از کلمات دیگری برای زیبایی متن استفاده نماییدکنید

cold – winter – people – province – weather – village - raise

خالی را با استفاده از کلمات داده شده کامل نمایید. جاهای. 5  

Cold-Farms-Village-Famous-Weather-Mountain

A)Where are you from?

B)I’m from Estahban. It’s a ………1………. in Shiraz. 

A)What’s the …………2………… like? 

B)It’s…3…….and dry in winter. 

A)Is there any………4…………..? 

B)Yes, some beautiful ones.

A)What’s it………5……….for?    B)It is famous for……6……… . 

با توجه به شناختی که از زندگی شهری و روستایی دارید، مشخص کنید کدام عبارت مربوط به زندگی شهری و کدام . 6

مربوط به زندگی روستایی ست؟

Example:    Many flowers (Village)       Big Bridges(City)  

1.Old houses  ( …………….) 

2.Modern buildings  (………………) 

3.Nice fields  (……………..) 

4.Small rivers  (…………………) 

5.Nice boulevards  (………………..) 

6.Shopping Centres  (……………..)  
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ناتاشا از کشور ایتالیا به ایران سفر کرده وقصد دارد از دهکده ی قزقلعه در آذربایجان غربی دیدار کند. مریم راهنمای او . 7

.برای بازدید از این دهکده است.با توجه به جواب های مریم، سواالت ناتاشا از او را حدس بزنید و در جای خالی بنویسید  

Example: 

1) Where is Ghez-ghaleh?

It’s  in  west Azarbaijan.

2) ………………………………………………………?

The weather is mild and nice. 

3) …………………………………………………………..?

People are farmers . 

4) …………………………………………………………?

Yes,there are, There are many people. 

زیر  را  کامل  کنید.  به سواالت نید  و   .متن  زیر  را  بخوا8

My name is Saman. I live in Rasht. I’m originally from a small village near Rasht. It’s an 

interesting place. There’s much rain in spring. It’s warm and wet. I usually go there on the 

weekend and visit my relatives. I’m very good at swimming. I go horse riding as a hobby. I 

enjoy riding a horse. 

1  .He  lives  in  a  city  near  rasht.  True   False 

2 .It’s  windy  in  spring.   True     False 

3 .What’s  the  weather like  in  his  village? 

………………………………………………………………… . 

4 .Is  there  much  rain  in  spring? 

………………………………………………………………… .

Good  luck 
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آزمون زبان انگلیسی پایه هشتم دوره اول متوسطه

(6)درس   

بسمه تعالی

پاسخنــــــــامه

1. 

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

2. 

ص.3  غ  .2      غ   .1  ص.4  

3. 

1 .North-west  2.flowers 3.cow 4.windy

4. 

Reza  lives  in a  mountain   village  in  east-Azarbaijan  province.people  work  on  farms  and  

raise   animals.The  weather  is cold  in  wintere  there. 

5. 

1 .village  2.weather 3.cold 4.farms 5.famous     6.mountain

6. 

1. city     2.city   3.village     4.village    5.city    6.city 

7. 

1 .What’s   the  weather  like? 

2 .What’s  the  people’s  job? 

3. Are  there  many people  in  the   village?

8. 

1 . False                         2. False 

3 .It’s warm  and  wet. 

4 .Yes,there  is  much  rain  in spring. 
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