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نمره آزمون گفتاری:

محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

1

سؤاالت

دخترم

بارم

نمره آزمون خواندن و نوشتن:

خواندن درست سوال = نصف جواب

سونیا و آوا در حال تهیه فلش کارت هایی برای درس زبان انگلیسی بودند ,ولی تمام آنها از دستشان به زمین افتاد.
آنها باید شماره جمالت را با تصاویر زیر هماهنک کنند .یک جمله اضافی است.

1

!1.I’m Mary and I have a backache .I can’t sit down
2.My cousin likes climbing mountain
3. Nina is a British tourist . She likes London .
4.Shida is watching sport news on TV every day.
?5.who can take photo in your class
2

نرگس در نزدیکی مشهد زندگی می کند .اودر حالی که به دوستش نامه می نویسد ,با توجه به تصاویر زیر باید
جاهای خالی را با کلمات مناسب و دیکته صحیح پر کند .به او کمک کنید.
Chenaran is a small village near Mashhad ,and I live there .It’s a mountain village
in…………………………of Iran . I can ……………………………… because there aren’t any cars in my
village .My grandfather can ……………………….the Holy Quran very well.
0/75

صفحهی  1از4

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

ردیف

 به. زیر کلمات مناسب خط بکشند، آنها باید با توجه به تصاویر. پانیذ و آوا باید در یک مسابقه انگلیسی شر کت کنند

3

بارم

ادامهی سؤاالت
.آنها کمک کنید
1.There is a (tourist-train-thermometer) in
my room .It’s warm today.

2. what is your hobby? I (go fishing-watch
movie-run in the park).

1
3.what’s people’s jobs? They work on(plow 4.Threre is a big ( minarets-mosque-airport)
-cattle- farm)
near my home.

.بهترین گزینه را انتخاب کنید

4

1.A:Do you like reading ?B:………………….
a: I play tennis
c: Actually , I don’t have any hobbies

b: yes, very much
d:I enjoy searching the Web.

2. There are many m-gaz-nes in my school library.
1

a: e - a

b: e- i

c: a - i

d: i - a

3.A:…………..do you go to the gym? B: Monday morning
a: when

b:where

c:what

4. Can you ….. your English book today?

B: Sure.

a: tell

c:talk

b:speak

d:who

d:bring

با توجه به سواالتی که نگار و ملیکا در قسمت سمت چپ دارند آنها باید فقط در نقطه چین اعداد پاسخ های سمت
. خط نکشید. یک مورد اضافه است.راست را برای آنها بنویسند
0/75

1. What days do you go to the library?
2. Who is good a playing tennis?

…..a. I can play tennis.
.....b. I like playing chess

3.What do you like to do in your free time?

.....c. Every Thursday afternooon..
….d. My sister Niloofar.

4 از2 صفحهی
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5

ردیف

6

احسان و سامان در یک مسابقه در خارج از کشور شرکت کردهاند .آنها باید با توجه به جدول زیر در کوتاهترین زمان

بارم

ادامهی سؤاالت
درستترین پاسخها را برای مجری برنامه بنویسند .در باید ابتدا سوالها را دقیق بخوانند و به آنها پاسخ دهند.
Name

Hobby

Free time

Ehsan

Saman

?what ‘s your hobby Saman
…………………………Saman:I
..........................................................
1
. Interviewer
? what do you do in your free time Ehsan
………………………………Ehsan:I
..........................................................

Do you vizit your relatives in your free time ,
………………………………Saman? No, I

?What about you Ehsan,What’s your hobby
Ehsan:………………………………………………………….

صفحهی  3از4
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ردیف

بارم

سؤاالت
.این نامه را تیارا در مورد خانواده اش برای سارینا و نازنین می نویسد

7

.آنها ابتدا متن زیر را با دقت بخوانند و سپس با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهند

2/5

My name is Tiara.I’m an Italian doctor but I live in Paris now.It’s capital of France and it’s
cold in winter .I work every weekday and I write a report on the weekends .In my free time I
play basketball .My brother Alfredo is a student. He can speak Spanish very well but I can’t. I
like studying Spanish,too.I enjoy searching the web as a hobby and I love browsing the
Internet.
. بنویسیدF و در مقابل جمالت غلطT در مقابل جمالت درست.1
1.Tiara isnot a French doctor.
2.He can’t speak Spanish.
3. She can work with a computer.
4.Tiara is at work on weekdays.

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
. به سواالت زیر پاسخ درست و مناسب بدهید.2

5. What is capital of France?............................... ...
6.Who can play basketball ?...................................
7. what’s the weather like in paris?............................
8.Is she good at searchng the web?..............................
.زیر گزینه های درست خط بکشید.3
9. ( Alferedo -Tiara)can write a report (on the weekends-on weekdays) .
 ( یک. این مکالمه را با لغات داده شده کامل کنید.شما در این بخش مکالمه نیوشا و دوست چینیاش را میخوانید

8

)کلمه اضافه است

old-west-snow-bridgeschurch
1
Niusha :Where is your city?
Mooshimo : It’s in the ……………..of China .
Niusha: Wha’t the weather like in fall?
Mooshimo : It’s cold and you can see a lot of ………………….every where .
Niusha :Are there any …………………in your city?
Mooshimo : Yes. an ………….one
ریحانه و هستی در این بخش با تعدادی از کلمات مواجه می شوند که باید با مرتب کردن آنها جمالت مناسب و با
1

.معنی بنویسند؟ به آنها کمک کنید
1. in/I/ free time/usually/gym/my/to/go/the/………………………………...........................
2. in/ system/is/a/there/metro/ Tehran/?/……………………………………………………………………..
4 از4 صفحهی

 نمره10 : جمع بارم
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 زبان انگلیسي هشتم:نام درس

 تهران4 ادارهی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 رومینا کرماني-  سیمین افشار:نام دبیر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

1398/03/07 :تاریخ امتحان
 عصر/ صبح08:00 :ساعت امتحان

97-98 سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي

 دقیقه60 :مدت امتحان

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

3

2

north-east

کلید

5
horse riding

1

ردیف

1

recite

2

1.thermometer
2.run
3.farm
4.mosque
1. b
2. c
3. a
4. d
1. c
2. b
3. d
what ‘s your hobby Saman?
I ...go shopping...
And what do you do in your free time Ehsan ?
I…ride a bicycle…
Do you visit relatives in your hobby Saman?
No …I swim…
What about you Ehsan,What’s your hobby?
I…do a crossword puzzle…

3

4

5
6

7
1.Tiara isnot a French doctor.
2.He can’t speak Spanish.
She can work with a computer. 3.
4.Tiara is at work on weekdays.

T
T
T
T

5. What is capital of France?...paris...
6. Who can play basketball ?...tiara can play basketball...
7. what’s the weather like in paris?...It’s cold...
8.Is she good at searchng the web?...yes. she is...
9. ( Alferedo -Tiara) write a report (on the weekends-on weekdays) .
Elina :Where is your city?
Mooshimo : It’s in the … west … of China .
Elina Wha’t the weather like in fall?
Mooshimo : it’s cold and you can see a lot of …snow …every where .
Elina :Are there any …bridges…in your city?
Mooshimo : Yes. an … old …one
1.I usually go to the gym in my free time.
2. Are there any musuems in Brazil?
:امضاء

 رومیناسادات کرمانی-  سیمین افشار:نام و نام خانوادگی مصحح
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نمره10: جمع بارم

