
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 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
 

A 

 به فایل صوتی به دقت گوش کنید. و شماره ی جمله ی مربوط به هر تصویر را در زیر آن بنویسید

 

                            

 

1 

 

B 

 مشخص کنید:  √با دقت به فایل صوتی گوش کنید. و توانایی های هر کدام یک از افراد را در جدول با عالمت 
 

 Drawing  Cooking Swimming Taking photos Working with computer  

Ramin      
Ahmad      

Ali      
Nahid       

1 

 

 

C 

 کنید و جدول زیر را پر کنید.به مکالمه ها گوش 

Conversation Name Nationality 

1 …………………….. ……………………….. 

2 ………………….. ………………………… 
 

5/1 

D 

 با دقت به مکالمه ها گوش کنید. و موارد خواسته شده را در جدول زیر بنویسید.

Conversation Health problem Advice 

1 Headache ……………………….. 

2 ………………….. ………………………… 
 

5/1 

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

 هشتم  :مقطع 

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد سعادت آباد دبیرستان غیردولتی پسرانه 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسی نام درس: 

 نعمت باقری بقا نام دبیر:

 / عصرصبح 8:  03  ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 

Part One: Listening (5)  

همیار



ف
ردی

 
بارم                                                                                                  سؤاالت           

 

A 

 مشخص کنید.  ×و جمالت نادرست را با عالمت  √با توجه به تصاویر درستی جمالت را با عالمت 

 

 

 

              1 . He is Iranian.                             2.  He climbs a mountain on Friday Mornings. 

   

 

 

                 3 . He can take photos.                          4 . I have a sore throat.    

1 

B 

 با توجه به تصاویر متن زیر را کامل کنید. 

 

 

 

 

5. Hello, My name is Roham . I am a teacher. I am very good at …………………………. . 

6. My brother, Ahmad is good at …………………………………. .  

7. My sister is very good at   ……………………………… . 

8. My mother is a housewife. She can …………………………. Very well. 

1 

C 

 زهرا در حال نوشتن ایمیلی برای دوستش در مورد مشکالت سالمتی  خانوادگی اش می باشد. 

 با استفاده از کلمات داخل پرانتز متن او را تکمیل کنید. ) یک کلمه اضافی است(. 

 

 

 

My name is Zahra. I have a (9)……….…….. . I can’t eat my food now. My mother 

said to me: “Why don’t you see a dentist?”  

My mom has (11)……………… . She can’t lift heavy things. 

My brother has a (11)…..……… now. Because it’s fall and cold but he didn’t put 

on his coat yesterday.  

My father has a (11)…………… . He can’t hear anything.  

1 

D 

 با توجه به برنامه ی هفتگی علی ، ایمیل زیر را کامل کنید. 

Activity Weekday Time  

To play the piano  On Mondays Afternoon 

To go to the cinema On Fridays Evening 

To go to English Class On Sundays and Tuesdays  Morning  

 

Hello, My name is Ali. 
This is part of my activities during a week.  

1 

 تصویر جمع خانوادگی  عکس برج ایفل 

عکس پسری در حال عکس 

 گرفتن 

عکس پسری که دل درد 

 دارد 

تصویر پسری در 

حال فوتبال بازی 

 کردن

 تصویر نقاشی کردن

تصویر دختری 

در حال عکاسی 

 کردن

عکس مادری در 

 حال آشپزی کردن

Backache _ Sore throat _ toothache _ running nose _ earache  

همیار
https://hamyar.in/



 نمره 51جمع بارم:                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

I go to the cinema (11)…….……….. . I always go there in the (11)……….…. 

Playing the piano is my favorite hobby. I play the piano  (15)………………. .  

I go to English class(16)……………………. . 

 
Your faithful, Ali  

E 

 متن زیر را بخوانید و با استفاده از گزینه ی مناسب، متن را کامل کنید. ) دور گزینه ی صحیح خط بکشید.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.   a) English           b)Spanish          c)British              d)Brazilian 

18.   a) ride                 b)go                   c)study                 d)swim 

19.  a) speak              b)make              c)search              d) do        

11.  a)telling              b) cooking         c)taking              d)swimming 

11.  a) acting             b)drawing         c) typing             d)playing 

11.  a) cook               b)cooks              c)cooking      

11.  a) make              b)makes            c) making  

11.  a)mountain       b)picture           c) puzzle              d)story  

1 

 0از 0صفحه ی 

Hi, my name is David. I am from England.  

My nationality is (17)………………….... 

I am 14 years old. My birthday is in June. 

  I (18) …………….. to school in the mornings. 

 I go to the park on Sunday afternoons.  

 I can (19)……………… English and a little Spanish.  

I am very good at (20) ….………………..…… in the river.  

I have a brother. He is good at  (21) ……………………… chess. 

 He can (22) ………………..…food and (23)………….…… cakes. 

On Friday mornings, my brother and I climb a …………………… (24)…….. .  

تصویر پسری که پرچم کشور انگلستان 

 در دستانش است

همیار



 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 
 
 
 

A 

ه هر تصویر را در زیر آن بنویسید.به فایل صوتی به دقت گوش کنید. و شماره ی جمله ی مربوط ب  

1.  He has a sore throat. 

2. He has a cough. 

3. He has a running nose. 

4. He has a backache.  

 

B 

مشخص کنید. √با دقت به فایل صوتی گوش کنید. و توانایی های هر کدام یک از افراد را در جدول با عالمت   

  Hi, I am Ramin. I am a student. I can work with a computer.  

 I am good at it. But, I can’t take photos. 

 My friend, Ahmad can do it well. I also can swim.  

My brother, Ali can swim, too. But, he can’t draw.  

My sister, Nahid is good at drawing. She can also cook well.  

Answers: 

Ramin : Working with a computer & swimming 

Ahmad: Taking photos  

Ali: Swimming  

Nahid: Drawing & Cooking  

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 واحد سعادت آباد  سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 زبان انگليسی هشتمنام درس: 

 نعمت باقری بقا نام دبير: 

 / عصرصبح  8:38 ساعت امتحان:

 دقیقه 08 مدت امتحان:

Part One: Listening (5)  

همیار
https://hamyar.in/



C 

 به مکالمه ها گوش کنید و جدول زیر را پر کنید.

 
 

                                                              Conversation 1:       
A: who is that in the picture?  
B: She is my sister. She studies in France.  
A: Who is the other girl?  
B: That’s Sheila, My sister’s classmate.  
A: Is she French?  
B: No, She isn’t. She is Spanish.  

   Answer:  Sheila , Spanish                    
 
                                                Conversation 2:  

 
A: Who is number 9? He is great.  

B:  Number 9? He is Charlie Nash.  

A: Is he British?  

B: No, He is originally Brazilian. But he plays in England. 

               Answer: Charlie Nash, Brazilian 

 

D 

 با دقت به مکالمه ها گوش کنید. و موارد خواسته شده را در جدول زیر بنویسید.

Conversation 1: 

A: dad!  

B: What’s wrong?  

A: I can’t do my homework. 

B: oh What’s the problem? 

A: I have got a headache. 

B: get some rest. I will call your teacher tomorrow.  

Answer:Headache ,To get some rest 

Conversation 2: 

 
A: You don’t look well. 
B: I have got a sore throat.  
A: you should see a doctor.  
B: But I have to go to school now.  
A: Don’t worry. I will talk to your principle. 

Sore throat, to see a doctor Answer: 
 
 
 
 
 
 

همیار



 

 

 

 

 

 
 
 
 

A 

 

مشخص کنید. ×و جمالت نادرست را با عالمت  √با توجه به تصاویر درستی جمالت را با عالمت   

1. ×          1. ×       1. √     1. × 

B 

.با توجه به تصاویر متن زیر را کامل کنید  

 5. Playing football         6. drawing pictures   

7. Taking photos              8. cook 

C 

 زهرا در حال نوشتن ایمیلی برای دوستش در مورد مشکالت سالمتی  خانوادگی اش می باشد. 

 با استفاده از کلمات داخل پرانتز متن او را تکمیل کنید. ) یک کلمه اضافی است(.

 9. Toothache        11. Backache     11. Running nose       12. Earache. 

 

D 

هفتگی علی ، ایمیل زیر را کامل کنید.با توجه به برنامه ی   

 13.  On Fridays                14. Evening       

11. On Mondays              11. On Sundays and Tuesdays mornings. 

 

E 

 متن زیر را بخوانید و با استفاده از گزینه ی مناسب، متن را کامل کنید. ) دور گزینه ی صحیح خط بکشید.( 

17. c) British                       18. B) Go                      19. A) Speak             11. D) Swimming    

11. D) Playing                     11. A) Cook                 11. B) Makes             11.  A) mountain 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره51جمع بارم :

PART B: Reading & Writing (11)  

همیار
https://hamyar.in/


