جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته.................:
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال ..... :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :زبان انگلیسی هشتم
نام دبیر:آقای فیروزی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 2تهران

تاریخامتحان0911/01 / 01 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

ساعت امتحان 01 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 0911 -0011

مدت امتحان  .....01.... :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر :تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

جمالت ناقص زیر را با کلمات داده شده کامل کنید) .یک لغت اضافی است(
Originally- cousin-relax-gym- swimming- drawing- really
?1. ………………….. ,can I see your photos
2. We live in France but we are ………………..Iranian.
3
3. I need to stay home and ……………….. .
4. She is good at …………………. Pictures.
5. This is my ………………….. , Shabnam.
6. I go to the ………………….., every Saturday.

1

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
?1. Are you …………………America
a. On b. from c. to d. at
”2. What days do you go to the library? “ …………… Mondays
a. At b. every c. in d. on
?3. Excuse …………sir, how do you spell your name
3 a. Him b. me c. us d. her
”4. “ …………….I see your photos?” “ Sure
a. Can b. Am c. Are d. Do
5. She can’t ……………….it today. She is really busy.
a. making b. make c. makes d. made
6. You can bring ……………………book.
a. Your b. me c. yours d. you

2

برای پاسخ های داده شده ،سوال مناسب بنویسید.
3

4

1. …………………………………………………………………. ? Yes, he is from China.
2. …………………………………………………………………. ? They play football every weekend.
3. ………………………………………………………………….. ? Elnaz is good at singing.
متضاد یا مترادف کلمات زیر را بنویسید.
≠4. good

=3. beginning

≠2. sunrise

≠1. night

1.1

2

دیکته ی ناقص کلمات زیر را کامل کنید.
1

1. Spain is a b_ _utiful count_ _ .
2. Ni_e to m_ _t you.
3. We go to the mo _ntains every weekend.
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2

2 از0 صفحه ی
.عبارت های زیر را با نوشتن کلمه ای مناسب کامل کنید
1. Take …………………
1 2. Do a ………………….
3. Tell a ………………..
4. go …………………..

6

.جمالت ناقص زیر را با دانش خود کامل کنید
1. Today is Thursday, tomorrow is …………………… .
1 2. ……………………are you from?
3. He is learning how to ………………..a horse.
4. That sounds ………………..!

7

.کلمات زیر را مرتب کرده و جمله ی کامل بنویسید
1 1. The Web- search- you- can- ?
2. Your- is- what- nationality?

8
.اسامی مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید

1

9

.مکالمه ی زیر را کامل کنید
A: What do you do in the afternoons, Sarah?
B: Well, ……………………………………………………….
1.1 A: How about Friday morning?
B: I stay……………………………………………. .
A: That sounds good. Good luck.
B: …………………………………………………. .

11

.جاهای خالی را با نوشتن اسامی کشور ها یا ملیت ها کامل کنید
1. Pakistan ……………………….
1 2. Switzerland ………………………
3. Turkish ……………………..
4. Brazilian ……………………..

11

کنید مشخص گروه هر در را ناهماهنگ ی کلمه.
2 1. Afternoon-morning-evening- yesterday
2. Indian- Iranian- Lebanese- Argentina
2 از2 صفحه ی

 نمره21 : جمع بارم
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12

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس.......................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 2تهران

نام دبير................. :

دبیرستان غیر دولتیپسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 0911-0011

تاریخ امتحان0911/........ /....... :
ساعت امتحان......... :صبح /عصر
مدت امتحان....... :دقیقه

راهنمای تصحیحمحل مهر یا امضاء مدیر

ردیف

1

1. Really
2. Originally
3. Relax
4. Drawing
5. Cousin
6. gym

2

1. b. from
2. d. on
3. b. me
4. a. Can
5. b. make
6. a. Your

3

?1. Is he from China
?2. When/ how often do they play football
?3. Who is good at singing

4

1. Day/morning
2. Sunset
3. Start
4. bad

1

1. Beautiful / country
2. Nice/meet
3. mountains

6

پاسخ ها متفاوت خواهد بود

7

پاسخ ها متفاوت خواهد بود

8

?1. Can you search the web
?2. What is your nationality

9

Ball
Spoon

11

پاسخ ها متفاوت خواهد بود

11

1. Pakistani
2. Swiss
3. Turkish
4. Brazilian

12

1. Yesterday
2. Argentina
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جمع بارم 21:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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