
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت           
 

1 

 .   دکنی مشخص(    ×)     با را غلط و(    √، جمالت درست را با  )    ریبا توجه به تصاو

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 .دیکامل کن حیصح نهیرا با انتخاب گز ریز یمکالمه ها

     1.  A: What's the matter?                                         2. A: Where is Bastak? 

      B:     I'm from Tehran.                                                B:       It's hot in summer. 

               I have a headache.                                                       It's in the south-west. 

               I go to school.                                                                It's rainy. 

     3. A: Where is she from?                                          4. A: What's your hobby? 

        B:     She's a dentist.                                                 B:      I play football as a hobby. 

                 She can swim.                                                            I am good at drawing. 

                 She is from England.                                                 I can search the web. 

                                                                 

2 

 ادگی: ......................نام و نام خانو

 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ......................

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران آموزش و پرورش شهر کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی دوم نوبت ترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

 عباس نورینام دبیر:

 امتحان: تاریخ

 70 / 70/9018 

 / عصرصبح 8:77متحان:ساعت ا

 دقیقه 07مدت امتحان : 

 

1. I have a backache. 

2. The weather is sunny. 

3. He can do a puzzle well. 

4. There is an airport. 

(1)                           (2)                              (3)                          (4) 
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 نمره 97جمع بارم : 

3 

 .دیسیعبارت مناسب بنو  ،یخال یدر جا ر،یبا توجّه به تصاو

 

1 

4 

 .دیکن لیجدول مشخصات را تکم ر،یبا توجّه به متن ز

   Hello. My name is Ahmad Kamali. I’m 53 years old. I am from Iran. I am a doctor.  I live in Shiraz. I can 

play tennis and football well. I watch TV in my free time.                                            

Full name Nationality Abilities Free time activity 

    

                       

2 

5 

 ) یک عبارت اضافی است(. دیرا کامل کن ریو کلمات داده شده متن ز ریبا توجه به تصاو

 

 

2 

6 

 .دیینما لیتکم آن را شماست یو سرگرم یدر مورد عالقه مند ریالت زجم  ز،یدانش آموز عز

I  play ……………………… in my free time . I ………………… to the radio in the evening. I ……………. a 

horse on Saturdays. I go …………………….as a hobby. 

1 

 2از 2صفحه ی 
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 محل مهر یا امضاء مدیر   راهنمای تصحیح ردیف

 غلط -4      غلط  -5    درست  -2     درست -1 1

2 

 : آموز دانش شخصی مشخصات

 : نام

 : نام خانوادگی

 :                                تولد ماه

 : سن

 :                                     شغل

 : تلفن شماره

 : آدرس

3 1.  Chador       2. Bread         5. kitchen 

4 1. Short        2. Cooking      5. Chicken 

5 

 :            راست سمت از ترتیب به

2  

1 

5 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره97جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد دولتیغیر  دبیرستان
 81-89ی سال تحصيلدوم سؤاالت پایان ترم نوبت ليدک

 زبان انگليسینام درس: 

 عباس نورینام دبير: 

 79/7989/  71تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح9:77ساعت امتحان: 

 دقيقه 07مدت امتحان: 
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