
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:               به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:              تاریخ و امضاء:                نام دبیر:   

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

 .بکشید خط پرانتز داخل صحیح کلمات زیر 1

1- My grandmother always  …….. us amusing and funny stories. (tells, rides, plays) 

2- When they travel to Shiraz, they like to ……. a lot of beautiful photos. (make, take, get) 

3- What is your sister doing? Is she …….. a puzzle? (doing, telling, drawing)  

4-  Can your brother …… a bicycle? (riding, to ride, ride) 
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 با توجه به تصاویر، جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. 2

 

 

 

 

A: I have a ………… .                            A: I have a …………….                     

B: Go to a …………. .                             B: …………………………                     
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 زیر کلمه ناهماهنگ هر گروه خط بکشید. 3

 Germany  -د                 French -ج                China -ب           England -الف

 sore throat  -د      running nose -ج         swimming -ب         backache -الف

 England -د              Japanese -ج              Spanish -ب         Brazilian -الف

 midday  -د              Saturday -ج            midnight -ب sunrise             -الف
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 ها را بنویسید.پیدا کرده و شکل صحیح آن ها راندر مکالمه زیر، چهار غلط امالیی وجود دارد. آ 4

A: Are you OK? 

B: No, I’m not. I have a headeche. 

A: Oh, you have sor eyes, too. 

You should go homme and rect.    
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 پاسخ کوتاه بدهید. Noو یک بار با  yesبه سوال زیر، یک بار با  5

Can you play badminton? 

………………………………………………………………..               ………………………………………………………….. 
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 2از  1صفحۀ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتمپایه  مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظرانه سرای دانش واحد پسدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسی نام درس: 

 محمد طاهری نام دبیر:

 / عصرصبح 30:  03ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 نمره 10جمع بارم : 

 
 

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

 پاسخ بلند )کامل( بدهید. Noو یک بار با  yesبه سوال زیر، یک بار با  

Is he good at taking photos? 

………………………………………………………………..               ………………………………………………………….. 

 

 جدول زیر را کامل کنید. 6
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 در کدام کلمه با سایر کلمات متفاوت است؟ o نحوه تلفظ حرف 7

       introduce  -د      pronunciation -ج from         -ب        originally -الف

 در کدام کلمه با سایر کلمات متفاوت است؟ g نحوه تلفظ حرف

 group -د             originally -ج        great -ب          England  -الف
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 در هر گروه، کلمه یا عبارت صحیح را مشخص کنید. 8

(in sunset, on sunset, at sunset) 

(Tuesday, tuesday, Teusday) 

(Where are you of/ from/ with?) 

5/1 

 جای خالی را در مکالمه تکمیل کنید. 9

Student 1: Excuse me, I have a question. 

Teacher: Yes? 

Student 1: How do you say M-M in the words “swimming” and “comment”? 

Teacher: Say …………… . 

5/0 

 2از  2صفحۀ 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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 محل مهر یا امضاء مدیر   راهنمای تصحیح ردیف

1 tells - take – doing - ride 

2 A: I have a stomachache. B: Go to a doctor. 

A: I have a toothache. B: Go to a dentist. 

 ج -د -ب -ج 3

4 Headache - sore eyes – home - rest 

5 Yes, I can.  

No, I can’t. 

Yes, he is good at taking photos. 

No, he isn’t good at taking photos. 

6 Down: 1- peach / 2- chador / 3- Spanish / 4- French 

Across: 2: 2- Chinese / 6- chicken / 7- fish / 8- Iran 

 ج -ب 7

8 At sunset – Tuesday - from 

9 Double “m” 

 امضاء:   محمد طاهری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران12ه منطقاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران 

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 زبان انگليسینام درس: 

 محمد طاهرینام دبير: 

 / عصرصبح08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 00مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/
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