نام درس :زبان انگلیسی

جمهوری اسالمی ایران

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

نام دبیر :زهدی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هشتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام پدر...........................................:
شماره داوطلب:

تاریخ امتحان:
ساعت امتحان 8 :صبح

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

.

مدت امتحان  70 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1398 -99

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

شود.دهید و سواالت خواسته شده راپاسخ دهید.
میگوش
مکالمه
میپخش
چهار
پخش بار
3
هرمکالمه ه
شود.
به چهار مکالمه گوش دهید و سواالت خواسته شده راپاسخ دهید .هرمکالمه  3بار

–1
Conversation 1:
Country: …………………….

Age: ……….

……………………… Last Name:

……First Name: ……………..

–2

Conversation 2:

Weekday

Time

Julia
Kate
–3

1

5 Conversation 3:
Name

Abilities
2- ………………………………………….

1- ………………………………………………….

4- ………………………………………….

3- ………………………………………………….

Alice

………………………………………………… 5-
–4

Conversation 4:
Advice
…………………………………………………….

Health problem
……………………………………………………….

با توجه به متن زیر ،جاهای خالی را پر کنید.
Hello. My name is Jack Raymond. I am fifty years old.
I am a dentist. I’m from Paris.

2
Job: ………………..
………………

Country:

………………….

Last name :

Nationality : ………………..

……………..

First name:

……………….

Age :

1/5

لطفا با توجه به آموخته هایتان عبارت مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید.

1

3

……………… tell a

play ……………..

take a ……………..

ride a ……………….

با توجه به تصویر مهارت سارا را در دو جمله بیان کنید.
0/5

4
2. She can ……………………….

1.She is good at …………………….

باعبارات سمت راست سواالت سمت چپ را پاسخ دهید (.در گروه راست یک عبارت اضافه است).
5

A) Yes , he is.

?-Are you OK

B) On weekend.

?-Is he good at swimming

C) Yes, they are.
D) No, I ‘m not.

?-Where are you from
?-When do they go to the gym

1

E) I’m from Japan

با دقت در مشخصات این فوتبالیستها جدول را کامل کنید.
Silva

Neymar

David

Country

Nationality

Karimi

Name
Karimi

6

2

Silva
Neymar
David

نیما برای روز جمعه خود برنامه ریزی کرده است .با توجه به تصاویربنویسید او چه کارهایی را انجام خواهد داد.

1/25

7

-1

–2
.

-3
……………………

1- I do a puzzle in the

…….....………………… the ……………………. at night.

2- I

3- I make a …………………… in the ……………………………… .
صفحه ی  2از3

.به مکالمه بین مارتین و دوستش دقت کرده و سپس جدول را پر کنید

1

- Hello, I’m Jack. I’m from England.
Martin : Hi , What’s your name ?
- I have measles .
Martin: What′s wrong with you?
- No, I’m good at cooking.
Martin : Are you good at riding a bicycle?
Martin : What do you do On Friday evenings? -I go to the gym.

What
............................

When
...........................

Health problem
...........................

8

Ability
...........................

.به تصویرزیر نگاه کنید و به سوال پاسخ کامل دهید

0/25

9

2. What`s the matter ?
……………………………………………………

.متن زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید

……………………………………………………

relax- Thursdays– home –China– library – student
1/5

My name is Jung Chung .I’m originally from …………….. but I live in England.
I’m a ………………………. I go to school every weekday.
In the evenings I stay at
Saturdays. I watch T.V on

…………………… and …………………….. I go to the …………………. on
……………. .

3 از3 صفحه ی

 نمره15 : جمع بارم

10

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 98-99

نام درس :زبان انگلیسي
نام دبیر :زهدی
تاریخ امتحان0998/08/88 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 08 :دقیقه

ردیف

1

2
3
4

5

6

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

7

8
9

11

جمع بارم 22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

