
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 جمالت ناقص زیر را با کلمات داده شده کامل کنید. )یک لغت اضافی است(

search- back- gym- live- originally- worry-cooking- ride- making 

1. I’m __________ Iranian. 

2. I go to the ____________ on Mondays. 

3. He can’t _____________ a bicycle. 

4. I’m ______________ a cake. 

5. Don’t ____________. I’ll talk to your teacher. 

6. She will be ____________ in a minute. 

7. Can you __________the web? 

8. We ___________ in Germany. 
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 جمالت ناقص زیر را با دانش خود کامل کنید.

1. Today is Sunday. Tomorrow is ___________ . 

2. Your father and your mother are your ____________ . 
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1. ___________ do they come from? 

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

2. Are you good at __________ basketball? 

a. play           b. plays        c. Playing     d. Played 

3. A: “Can you come to my house this afternoon?”  B: “Oh, I can’t ______ it today.” 

a. makes       b. making        c. to make       d. make 

4. He _________ call the police soon. 

a. do              b. will          c. does         d. is 
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 کلمات زیر را مرتب کرده و جمله ی کامل بنویسید.

1. a doctor- you- don’t- see- why- ? 
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 پاسخ های داده شده، سوال مناسب بنویسید.برای 

1. ______________________________________ ? I have a sore throat. 

2. ______________________________________ ? No, we are Chinese. 
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 2از 1صفحه ی 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسینام درس: 

 مریم کیائی نام دبیر:

 10/1397 / 5 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

همیار
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 اسامی مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید.

  
 

 

 

 

1. _____________                              2. ______________ 

 

 

1 

7 

 متضاد یا مترادف کلمات زیر را بنویسید.

1. stay ≠ 

2. cycling = 

3. drugstore = 

4. good ≠ 
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 دیکته ی ناقص کلمات زیر را کامل کنید.

1. Asia is a co_tinent. 

2. We visit our rel_tives every weekend. 

3. I enjoy doing a puz_le. 

4. I should to see a dentist. I have a too_hache. 
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 کلمه ی ناهماهنگ را در هر گروه مشخص کنید.

1. Spanish- Italy- Japanese- Korean 

2. mumps-measles- nurse- headache 
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 ملیت ها کامل کنید .جاهای خالی را با نوشتن اسامی کشور ها یا 

1. Turkish   _________________ 

2. Armenian ________________ 

3. Holland _________________ 

4. Switzerland ______________ 
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 Good Luck  

 2از 2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

1. originally 

2. gym 

3. ride 

4. making 

5. worry 

6. back 

7. search 

8. live 

2 
1. Monday 

2. Parents 
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1. b. Where 

2. c. Playing 

3. d. make 

4. b. will    

4 1. Why don’t you see a doctor? 

5 
1. What’s the matter? 

2. Are you………? 

6 
1. sheep 

2. ear 

7 

1. leave 

2. biking 

3. pharmacy 

4. bad 

8 

tinentnco . 1 

tivesa.  rel2 

lez.  puz3 

hachet.  too4 

9 
1. Italy  

2. nurse 

10 

1. Turkish 

2. Armenian 

3. Dutch 

4. Swiss 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  انقالب واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 هشتم زبان انگليسینام درس:

 مریم کيائینام دبير: 

 10/1397 / 5 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح8:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

همیار


