نام و نام خانوادگی دانش آموز :

پایه و شعبه کالس :نهم پورداود
آذر ماه
ردیف

نمره مستمر :

به نام خداوند جان و خرد

سؤاالت ارزشیابی

درس :انگلیسی تاریخ 1399 /09 /22 :
تعداد صفحات 2 :

دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول )
جمع :

نمره پایانی :

مدت امتحان  40 :دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر مربوطه :

صفحه 1 :
بارم

امضا :

1

مکالمه ها را بخوانید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

3.5
1

2

1.

جمله های زیر را با کلمه های داده شده کامل کنید( .یک مورد اضافی است)
fireworks - ceremony – poems – bakes – national anthem
2

1. My family and I watch ----------------- at Yalda Night.
2. Iranian football players sing the ------------------- before each match.
3. My mother ------------------- a special cake for my birthday.
4. People in Iran and Tajikistan hold a ------------------- for Norooz.
3

فعل مربوط به هر یک از فعالیت های داده شده را زیر آن بنویسید.

1.5

_________dinner
4

________ the table

________special clothes

با استفاده از فلش رو به باال و یا پایین تُن افتان و یا خیزان جمله های زیر را مشخص کنید.
?1. Do you like rainy weather

2. Ana works for a small company.
وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

1

. شکل صحیح صفات ملکی را بنویسید،با توجه به فاعل هر جمله

2.5

1.
2.
3.
4.
5.

The cat drinks ______ milk.
The kids are eating _________ lunch.
Khosro cleans ______ room every day.
We can paint the walls of ______ house.
Now I’m doing ______ homework.
.متن زیر را بخوانید و با دانش خود جاهای خالی را کامل کنید

1.5

5

6

We (1) ----------- out on Nature Day. It (2) ----------- the
13th day of Farvardin. Iranian people (3) -------------- this
special day every year. They (4) ------------ chicken and
kebab for lunch.
On that day Iranian fathers (5) ---------- lunch and their
wives (6) ------------ them.

/s/ " در کادر باال و آنهایی را که صدای "س، دارند/z/ "“ پایان کلمه در آنها صدای "زs” کلماتی را که

7

. در کادر پایین بنویسید،دارند
stops – calls – learns – centers – talks - hats
1.5

 ز/z/
 س/s/
.با مرتب کردن کلمات داده شده جمالت صحیح و با معنی بسازید

1. important / in / religious / Iran / an / holiday / Fitr Eid / is
1.5

----------------------------------------------------------------------------.
2. Chinese / buy / New Year / for / people / gold fish / the

-----------------------------------------------------------------------.

موفق و سرافراز باشید
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نام و نام خانوادگی دانش آموز :

پایه و شعبه کالس :نهم پورداود
آذر ماه
ردیف

نمره مستمر :

به نام خداوند جان و خرد

سؤاالت ارزشیابی

درس :انگلیسی تاریخ 1399 /09 /22 :

دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول )
جمع :

نمره پایانی :

مدت امتحان  40 :دقیقه

تعداد صفحات 2 :

نام و نام خانوادگی دبیر مربوطه :

صفحه 1 :
بارم

امضا :

1

مکالمه ها را بخوانید و گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

3.5
1

2

2.

جمله های زیر را با کلمه های داده شده کامل کنید( .یک مورد اضافی است)
fireworks - ceremony – poems – bakes – national anthem
2

5. My family and I watch --fireworks-- at Yalda Night.
6. Iranian football players sing the national anthem before each match.
7. My mother ---bakes-- a special cake for my birthday.
8. People in Iran and Tajikistan hold a --ceremony-- for Norooz.
3

فعل مربوط به هر یک از فعالیت های داده شده را زیر آن بنویسید.

1.5

___make dinner
4

__set the table

_wear special clothes

با استفاده از فلش رو به باال و یا پایین تُن افتان و یا خیزان جمله های زیر را مشخص کنید.
?2. Do you like rainy weather

2. Ana works for a small company.
وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

1

. شکل صحیح صفات ملکی را بنویسید،با توجه به فاعل هر جمله

2.5

6. The cat drinks _its__ milk.
7. The kids are eating _their_ lunch.
8. Khosro cleans _his_ room every day.
9. We can paint the walls of _our_ house.
10. Now I’m doing _my_ homework.
.متن زیر را بخوانید و با دانش خود جاهای خالی را کامل کنید

1.5

5

6

We (1) ---go---- out on Nature Day. It (2) ----is----- the 13th
day of Farvardin. Iranian people (3) ---celebrate--- this
special day every year. They (4) --bake-- chicken and kebab
for lunch.
On that day Iranian fathers (5) -make-- lunch and their
wives (6) --help--- them.

/s/ " در کادر باال و آنهایی را که صدای "س، دارند/z/ "“ پایان کلمه در آنها صدای "زs” کلماتی را که

7

. در کادر پایین بنویسید،دارند
stops – calls – learns – centers – talks - hats
1.5

 ز/z/

calls – learns - centers

 س/s/

stops – talks - hats

.با مرتب کردن کلمات داده شده جمالت صحیح و با معنی بسازید

3. important / in / religious / Iran / an / holiday / Fitr Eid / is
1.5

--Fitr Eid is an important religious holiday in Iran----.
4. Chinese / buy / new year / for / people / gold fish / the

----Chinese people buy gold fish for the New Year----.

موفق و سرافراز باشید
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