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

نام درس :زبان انگلیسی

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 4

پایه و رشته  :هشتم

تاریخ امتحان 1395/ 10 ./ 12 :

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

دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

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

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1395-96

مدت امتحان60 :دقیقه.

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

روف:ت آی آر
نمرهﺳبهﯽح دا
 www.englishY.irاﻧﮕﻠﯾ
نمره تجدید نظر به عدد:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

 www.englishY.irاﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دات آی آر

سواالت

بارم

*این برگه  12نمره دارد و  8نمره برای آزمون  listeningدر نظر گرفته شده است*

به تصاویر نگاه کنید و جمالت را کامل کنید.
0.5
A

2. Dr. Carlos is Spanish.
He is from ………………….

B

1. David is from …………… .
He is French.

دخترم با توجه به دانش و توانایهای خود به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
1) Are you good at playing football?..................................................................................................
2) Can you tell stories?..............................................................................................................

2
3) Who can draw well in your class?......................................................................................................
4) When do you go to school?..................................................................................
متن زیر 4اشتباه امالیی دارد.آنها را بیابید و درست آنها را بنویسید.
HELLO, I’m Chung .I’m origeinally Japanese; but I live in Iran. It’s a baeutiful country .I can work with

C

compeuter .I’m not ok today, I have a sore troath .

1
4-…………………….

D

3-……………………….

2-……………………….

1-………………..

با کلمات بهم ریخته زیر جمالت درست و با معنی بسازید.
?1) book-can-you-bring-drawing-your -.......................................................................................................................
?2) bicycle-at-who-riding-is-good-..............................................................................................................................

صفحه 1

 www.englishY.irاﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دات آی آر
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 اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دات آی آرwww.englishY.ir
 زبان انگلیسی:نام درس
1395/ 10 ./ 12 : تاریخ امتحان

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
4 مدیریت منطقه

....................... :نام و نام خانوادگی
 هشتم: پایه و رشته

صبح8 :ساعت امتحان

)دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش

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

.دقیقه60 :مدت امتحان

1395-96 امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی

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

3)running-john-a-has-nose
...........................................................................................................................
4)afternoons-I -library-the-to-on-Monday-go
...........................................................................................................................

.با استفاده از کلمات داخل پرانتزجاهای خالی را پر کنید

1

E

1) I…………………………….the Holy Quran.)recite-reicate)
2) We ……………………….our relatives on Friday.(visit -visite)
3) Europe is a……………………….(conteient-continent)
4)They climb …………………...on Friday.(mountain-muontain).
.به او کمک کنید.آیدا باید با توجه به عکس ها یک مشکل و یک توصیه بهداشتی برای هرکدام در جاهای خالی بنویسد

F

1.5

.گزینه صحیح را انتخاب کنید
1.5
1) Are you good at…………………….a puzzle?
a)do
b)play
c)telling
d)doing
2) I am from China but I am originally………………………
a)Spanish
b)English
c)Chinese
d)France
3) The sunrise is at……………..
a)6 pm
b)9 am
c)6 am
d)9 pm
4) Can your mother……………………… a cake?
a)making
b)eating
c)make
d)do
5)A:………………………..do you do in the evening? B: we play sports
a)who
b)how
c)when
d)what
6) A: ……. do you study English?
B: every weekday
a)where
b)how
c)when
d)who

2 صفحه
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 اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دات آی آرwww.englishY.ir
 زبان انگلیسی:نام درس

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

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

4 مدیریت منطقه

1395/ 10 ./ 12 : تاریخ امتحان

 هشتم: پایه و رشته

صبح8 :ساعت امتحان

)دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش

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

.دقیقه60 :مدت امتحان

1395-96 امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی

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

 اوباید زیر یکی ازلغات داده شده را با توجه به. متنی را می خواند که هفت جای خالی دارد، پریا در امتحان زبان مدرسه اش
. به او کمک کنید تا بقیه آنها را به درستی انجام دهد. را معلمش برای او انجام داده است1 شماره.جاهای خالی خط بکشد

Hi. My name is John. I’m from................1..... . I am 14 years old and my birthday is
in February. My father’s name is Robert and he is a doctor. I ...........2........to school
in the mornings. I go to the park on Sunday afternoons. I can .......3.......football and
basketball very well. I am good at swimming, too. I can........4........... Photos. I have
a sister. She is Alice. She is good at .........5............. chess. She can..........6............ food
1.5 and ...........7............ Cakes.

H

1. English

England

French

2. play

go

wash

3. watch

play

ride

4. take

watch

go

5. going

cooking

playing

6. study

play

cook

7. make

go

climb
.او باید این نامه را بخواند و سپس جاهای خالی را پر کند. این نامه برای هستی نوشته شده است

Dear Manager
My name is Linda.I am from Italy. But now I live in England. I am a teacher.
Sincerely your Linda.
1) Name:…………….

2)Job:…………………. 3)Country:………………………. 4)Nationality:……………

1

I
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 اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دات آی آرwww.englishY.ir
 زبان انگلیسی:نام درس

4 مدیریت منطقه

1395/ 10 ./ 12 : تاریخ امتحان

بارم

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 هشتم: پایه و رشته

صبح8 :ساعت امتحان

)دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش

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

.دقیقه60 :مدت امتحان

1395-96 امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی

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

محل مهر و امضاء مدیر

سواالت

ردیف

* در نظر گرفته شده استlistening  نمره برای آزمون8  نمره دارد و12 *این برگه

.به تصاویر نگاه کنید و جمالت را کامل کنید
0.5

1. David is from ……………France .
He is French.

A

2. Dr. Carlos is Spanish.
He is from ……Spain…………….

.دخترم با توجه به دانش و توانایهای خود به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
5) Are you good at playing football?....Yes.I’m good at playing football._.No .I’m not good at playing
football..............................................................................................

B

6) Can you tell stories?....Yes .I can tell stories._No I can not tell stories.

2

7) Who can draw well in your class?.Sogand can draw well in my
(our)class......................................................................................................
8) When do you go to school?...I go to school on weekdays_ I go to school every

weekday................................................................................
.آنها را بیابید و درست آنها را بنویسید. اشتباه امالیی دارد4متن زیر
HELLO, I’m Chung .I’m origeinally Japanese; but I live in Iran. It’s a baeutiful country .I can work with

1

C

compeuter .I’m not ok today, I have a sore troath .
1-…………originally……..

2-…………beautiful…………….

3-…computer………………….
………sore throat…………….

4-

.با کلمات بهم ریخته زیر جمالت درست و با معنی بسازید

2

3) book-can-you-bring-drawing-your -?.Can you bring your drawing book?.
4) bicycle-at-who-riding-is-good-?.Who is good at riding bicycle.........?.

D

4 صفحه
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 زبان انگلیسی:نام درس

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
4 مدیریت منطقه

1395/ 10 ./ 12 : تاریخ امتحان

 هشتم: پایه و رشته

صبح8 :ساعت امتحان

)دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش

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

.دقیقه60 :مدت امتحان

1395-96 امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی

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

3)running-john-a-has-nose
.John has a running nose.
4)afternoons-I -library-the-to-on-Monday-go
I go to the library on Monday afternoons.

.با استفاده از کلمات داخل پرانتزجاهای خالی را پر کنید

E

1) I………………recite…………….the Holy Quran.)recite-reicate)
2) We …………visit…………….our relatives on Friday.(visit -visite)
3) Europe is a…………continent…………….(conteient-continent)
4)They climb …………mountain………...on Friday.(mountain-muontain).

1

.به او کمک کنید.آیدا باید با توجه به عکس ها یک مشکل و یک توصیه بهداشتی برای هرکدام در جاهای خالی بنویسد

F

I have a toothache.

1.5

Go to the doctor.

I have a cold.

.گزینه صحیح را انتخاب کنید
1.5
1) Are you good at…………d …………. puzzle?
a)do
b)play
c)telling
d)doing
2) I am from China but I am originally………c………………
a)Spanish
b)English
c)Chinese
d)France
3) The sunrise is at………a……..
a)6 pm
b)9 am
c)6 am
d)9 pm
4) Can your mother…………………c…… a cake?
a)making
b)eating
c)make
d)do
5)A:…………………d……..do you do in the evening? B: we play sports
a)who
b)how
c)when
d)what
6) A: …c…. do you study English?
B: every weekday
a)where
b)how
c)when
d)who

5 صفحه
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 اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دات آی آرwww.englishY.ir
 زبان انگلیسی:نام درس

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

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

4 مدیریت منطقه

1395/ 10 ./ 12 : تاریخ امتحان

 هشتم: پایه و رشته

صبح8 :ساعت امتحان

)دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش

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

.دقیقه60 :مدت امتحان

1395-96 امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی

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

 اوباید زیر یکی ازلغات داده شده را با توجه به. متنی را می خواند که هفت جای خالی دارد، پریا در امتحان زبان مدرسه اش
. به او کمک کنید تا بقیه آنها را به درستی انجام دهد. را معلمش برای او انجام داده است1 شماره.جاهای خالی خط بکشد

Hi. My name is John. I’m from................1..... . I am 14 years old and my birthday is
in February. My father’s name is Robert and he is a doctor. I .....go......2........to school
in the mornings. I go to the park on Sunday afternoons. I can ...play....3.......football and
basketball very well. I am good at swimming, too. I can........4take........... Photos. I have
a sister. She is Alice. She is good at .........5...playing.......... chess. She
can......cook....6............ food
1.5

H

and ...........7..make.......... Cakes.

1. English

England

French

2. play

go

wash

3. watch

play

ride

4. take

watch

go

5. going

cooking

playing

6. study

play

cook

7. make

go

climb
.او باید این نامه را بخواند و سپس جاهای خالی را پر کند. این نامه برای هستی نوشته شده است

1

Dear Manager
My name is Linda.I am from Italy. But now live in England. I am a teacher.
Sincerely your Linda.
1) Name:……linda……….
2)Job:………teacher…………. 3)Country:………Italy……………….
4)Nationality:………British……
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6 صفحه

I

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

انگلیسیآی آر
ﺳ:ﯽزباندات
 www.englishY.irاﻧﮕنامﻠﯾ
درس
اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 4

پایه و رشته  :هشتم

تاریخ امتحان 1395/ 10 ./ 12 :

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

دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

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

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1395-96

مدت امتحان60 :دقیقه.
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صفحه 7

