جمهوری اسالمی ایران

نام درس :زبان هشتم

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر:آقای سعادت

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته:متوسطه اول هشتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان2011/21 /21 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

ساعت امتحان 8 :صبح

آزمون ترم اول سال تحصيلی 1044 -1041

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

سؤاالت

بارم

ردیف

مدت امتحان  01 :دقیقه

کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.
1. English - Swedish – Switzerland – Saudi Arabia
2. Football – Study – Classroom - Library

1

2

3. Gaming – Doing Karate - Mountain climbing- playing volley ball
4. The flu- Cold- Cough- broken leg

با اتصال عبارات ستون  Aو  Bجمالت کامل بسازید ( .با خط متصل نکنید)
)(B

2

)(A

a) cooking .

1. My name’s Kathryn . But every one

b) business people .

2. The boy goes to school

c) speak 4 languages .

3. I study English

d) calls me Kate .

4.Those men go to the swimming pool

e) on the weekend .

5. My brother can

f) Every weekday.

6. She isn’t really good at

6

g) every Friday evening .
نام بیماری ها و مشکالت را در زیر تصاویر بنویسید.

3

3
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. جمالت مقابل آن ها را کامل کنید،با توجه به تصاویر

4

4

.جواب صحیح را انتخاب کنید
1-I sneeze and cough. I have the ……………………….
1) toothache
2) the flu
3) backache

2

4) headache

2-A: …………………. Can draw a picture?
B: Mina

1) What

2) Who

3) How

3-We eat breakfast …………………… .
1) in the evening
2) at night

5
4) Where

3) in the morning

4-Alex lives in………………. . He speaks English.
1) Rome
2) Paris
3) London

4) in the afternoon

4) Tokyo
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نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته:متوسطه اول هشتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :زبان هشتم

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر:آقای سعادت

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان2011/21 /21 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

ساعت امتحان 8 :صبح

آزمون ترم اول سال تحصيلی 1044 -1041

مدت امتحان  01 :دقیقه

با توجه به متن ،به سواالت زیر پاسخ دهید.

4

6

سواالت زیر را در مورد خودتان پاسخ دهید.
?1- Can you play football? Are you good at it

?2- Where are you from? What is your nationality

4
7
?3- What do you usually do on the weekends

?4- When do you usually study
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

سؤاالت ترم اول سال تحصيلی 1044-1041

نام درس :زبان هشتم
نام دبير :سعادت
تاریخ امتحان1044/........ / ....... :
ساعت امتحان ......... :صبح /عصر
مدت امتحان ....... :دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

English
Study
Gaming
Broken leg
D
F
E
G
C
A

1

2

3

4

5

6

7

1234123456-

Earache, stomachache, fever, backache, sore throat, headache, cold
Playing tennis
Draw
Watch TV
Backache
From brazil
2
2
3
3
C
A
Italy
Stay at home and rest
Yes, she is.

12345123412345-

Students’ own answers.
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