
 

 

 

 

 

 
 

 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

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 جمالت ناقص زیر را با کلمات داده شده کامل کنید.

   who-Italy- back -toothache- Iran  
 

1-Is she Iranian?    No, she is from ………………….. 

2- They will be ………….. in a minute.  

3- ………………. is that woman standing over there?  

4- I have a………………. I should go to the dentist. 
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 برای سواالت سمت چپ پاسخ مناسبی از سمت راست بیابید. )در ستون سمت راست یک مورد اضافی است(

 

1. What do you do in the evenings? ……..         a. Yes, my mother 

2. What’s the problem? ………                               b. I can’t make it.  

3. How about Friday afternoon? ………            c. play football  

4. Are you good at driving? ……….                         d. I have a backache  

                                                                                e.yes, of course. 
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 جاهای خالی را با نوشتن اسامی کشورها یا ملیت ها کامل کنید.

U.S.A            …………………. 

Greece          …………………….. 

China             …………………….. 

England        ……………………….. 
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۱۱اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

 پروین بابامرادی نام دبیر:

 ۱0/۱398 /08 امتحان:  تاریخ

 صبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه ۶0مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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 کلمات زیر را مرتب کنید و یک جمله کامل بنویسید.

they/from/ are/where/? 

…………………………………….. 

good /is/ cake/ making/ at/she/. 

……………………………………………. 

 

 

 دور کلمه ناهماهنگ خط بکشید.

1)  a. headache               b. nurse                 c. running nose         d. backache 

2)  a. evening                  b. morning            c. Saturday                 d. midday 

3)  a. Egypt                          b. Asia                    c. Africa                      d. Europe 
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 با دانش خود کامل کنید.

1-Today is Wednesday. Tomorrow is…………….. 

2-His eyes are red. I think he has …………eyes. 

3- A: I don’t feel ok. I have a headache.    B: I think you should go home and ………….. 

 

 0.75 
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 بدهید.)جواب کوتاه و بلند(پاسخ سواالت زیررا 

1-Are they good at painting? (Yes) 

 

  

2-Can Sara take photos? (No)  
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1. --------------- your nationality? 

a. Which               b. Where                c. When                     d. What 

2. Where are you from? I’m originally ……………… but I live in France 

a. Brazil                 b. French                c. Turkish                 d. America 

1.5 
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 نمره ۱0جمع بارم : 
 

 

3. I watch TV ------------- the afternoon. 

a.at            b. on             c.in            d. for 

4. The class starts -------------5:30. 

a. in               b. at           c. on            d. for 

5-What days do you go to school?           

a. every day                  b. in the morning                  

c. at Monday and Tuesday           d. at 6:am  

6. Can Leila ………………. the web? 

a. work                     b. search                 c. searching             d.  working                        
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 معادل فارسی عبارتهای زیر را بنویسید.

Friday afternoon: 

Morning prayers: 

Week days: 

At midnight: 

1 
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 Fنادرست:   Tبه مکالمه زیر درستی . یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید:   درست:با توجه 

 

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks 

French, English, and a little Persian. 

Teacher: Oh, nice to meet you, Sam. 

Sam: Nice to meet you, too. 

Teacher: Are you from Iran? 

Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France. 

Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran? 

Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country. 

 

1-Mr. Chaychi is a student. 

2-Sam is not good at speaking English. 

3-Shayan lives in France. 

4-Sam likes Iran.  

 

1 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 1- Italy-     2-back     3-who              4- toothache 

2 1-c    2-d            3-b          4-e 

3 American            Greek              Chinese     English /British   

4 
1-where are they from? 

2-she is good at making cake 

5 1-b             2-c          3-a             

6 1-thursday             2- sore                 3-rest              

7 1- Yes,they are     they are good at painting  
2- No, she can’t. she can’t take photos. 

8 1-d          2-c       3-c        4-b      5-a           6-b 

 در نیمه شب -روزهای هفته-   صبحگاهی نیایشهای–جمعه بعد ازظهر  9

10 1-F      2-F        3-F           4-T 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران ۱۱ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحدانقالب
 98-99سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی  کليد

 نام درس: .زبان انگليسی هشتم

 نام دبير: بابامرادی

 10/1398/   08تاریخ امتحان

 صبح  8امتحان: ساعت 

 دقیقه ۶0مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




