
 

 

 

 

 

 
 

 

 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
 

1 

 در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 ؟به زبان انگلیسی است« آلمان»ترجمه کدام گزینه  .1

  Germanyد(                Germanج(               Germanishب(          Germaneseالف(     

 ؟دهدیکی از اوقات طول روز را نشان نمی. کدام گزینه 2

 afternoonد(               morningج(                     eveningب(                   noonالف(      

 آمده است؟ «هاشنبه صبحسه»ترجمه صحیح عبارت  . در کدام گزینه3

         on Tuesdays morning ب(                               on Tuesday morningsالف(      

   on Thursdays morning د(                               on Thursday mornings ج(      

 ؟نحوه ساخت واژه مربوط به ملیت در کدام گزینه با بقیه فرق دارد. 4

 Asiaد(                     Chinaج(                   Australiaب(                   Africaالف(      

2 

2 

 ؟برویمبرای هر مورد، بنویسید باید به کجا 

 ورزش کردن: ............................... 2امانت گرفتن کتاب: ..............................                    . 1

 ..............................خریدن دارو: . 3بِستری شدن: ..............................                           . 3

2 

3 

 کامل کنید. فعل مربوط به هر فعالیتجدول زیر را با 

a horse / a bicycle .............................. 

a story .............................. 

The holy Quran .............................. 

with a computer .............................. 

tea / a cake .............................. 

the web .............................. 
      

3 

4 
 خط بکشید. به عالئم سرماخوردگیدور کلمات مربوط 

mumps – sneeze – fever – backache – sore throat – toothache – earache – running nose - dentist 
2 

 2از  1صفحه ی 

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

 هشتم/متوسطه اول مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 2042 -2042سال تحصيلی  اولیان نوبت پاآزمون 

 2نام درس: زبان انگلیسی

  رضا شاپوری نژاد نام دبیر:

 11/1011/ 11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

همیار



 

 

 

 نمره 21جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
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 کلمه مربوط به هر تصویر را بنویسید.

 

 

 

                             .........................       ...........................                        .............................                   .......................... 

2 

6 

 امالی ناقص کلمات را کامل کنید.

m__ __sl__s            te__p__rat__re             p__ti__ n__           ex__u__e 

pi__t__r__                 v__ll__yball              or__g__na__ly             m__ __nta__n 

4 

7 

 ترجمه صحیح هر مورد را بنویسید.

                     ..................................................................................................                                       1) I have a question. 

..................................................................................       ................                                                          2) Who can swim? 

...............................................................................        ...................                   3) Let’s go to the office.                             

...................................................................................     ...............                                              4) I’ll be back in a minute. 

..................................................................................................5) I’ll let her know.                                                                   

..................................................................................................6) Which is correct in English?                                               

3 

8 

 مناسب از خودتان کامل کنید. مکالمه زیر را با استفاده از کلمات

Elham: Wow! Your drawing is very good. 

Sara: Thanks. Can you ………………..? 
Elham: No, I’m not good ……………….. drawing. But I can ……………….. good photos. 

Sara: ……………….. ? Can I see your photos? 
Elham: Why not? Come to my house this afternoon. 

Sara: Oh, I can’t ……………….. it today. How about Thursday afternoon? 
Elham: That’s ……………….. . You can ……………….. your drawing book, too. 

Sara: ……………….. . 

2 

 2از  2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 4 گزینه. 1

 2 گزینه. 2

 1 گزینه. 3

 3 گزینه. 4

2 

1. library 
2. gym 
3. hospital 
4. drug store 

3 

Ride 
Tell 
Recite 
Work 
Make 
Search 

4 sneeze – fever – sore throat – running nose  

5 play chess , do a puzzle, stomachache, cough 

6 measles, temperature, patient, excuse, picture, volleyball, originally, mountain 

7 

 من یک سوال دارم.. 1

 . چه کسی / کی می تواند شنا کند؟2

 ریم دفتر.ا هم ب. ب3

 گردم.ای بر می. من یک دقیقه4

 . من بهش اطالع میدم.5

 . کدام به زبان انگلیسی درست است؟6

8 

draw 
at , take 
Really? 
make 
fine, bring 
Sure 

 امضاء:           نژاد شاپوری رضا نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 2042-2041سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 1نام درس: زبان انگلیسي

 نام دبیر: رضا شاپوری نژاد 

 21/24/2042تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  1:44ساعت امتحان: 

 دقیقه 04مدت امتحان: 
 

همیار


