جمهوری اسالمی ایران

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

نام دبیر :آقای فیروزی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته.................:
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 2تهران

تاریخامتحان0311/01 /01 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

ساعت امتحان 01 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 0311 -0011

مدت امتحان  ...61...... :دقیقه

تعداد صفحه سؤال ..... :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :زبان انگلیسی نهم

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر :تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

کلمه یا عبارت ناهماهنگ در هر گروه را مشخص کنید.
rude -- angry -- brave --receptionist
 board the plane - sing the national anthem - take a train - make a voyageپ1

baggage - hold a ceremony - clear the table - set the table -

4

angry - cruel - careless - brave -

,در جمالت زیر از شکل صحیح فعل استفاده کنید.
(فعل)To be :
2

1- Lions …… interesting animals.
2- They …….. speaking French.
3- Paul ……. a tourist from Germany.
4- My friends and I …….. visiting Tehran for three days

2

جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.
3

2 1- Iranian people recite the Holy Quran at the turn of the year.
2- Before the match, our players sing the national anthem of our country.
دیکته ناقص کلمات زیر را کامل کنید.
Talk to a re_epti_nist.
3 A br_ve fireman.
Exchan_e money
Islamic- Iranian c_lt_re

4

با کلمات داده شده ،جمله بسازید.
3 are- not- speaking- they- French
?working- the computer- now- you- are- with
the dishes- washes- zahra- everyday

5

هر یک از جمالت زیر را منفی و سوالی کنید.
6

3 This is your key.
Ahmad lives in Istanbul.
Mina and Milad study their lessons

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

2 از0 صفحه ی
)جمالت ناقص زیر را با کلمات داده شده کامل کنید( یک لغت اضافی است
Important- rude-timetable- reservation- fill out-ceremony- fireworks
1- On Fitr Eid, Muslims hold a ……………….. .
3 2- I have a ………………….in Eram Hotel in Shiraz.
3- You should check the ………………….before buying your tickets.
4- My grandmother usually forgets ………………. things.
5- Children enjoy watching ………………………. .
6- Teachers don’t like …………………… students.
2 از2 صفحه ی

www.Nomreyar.com - وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

7

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس.......................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 2تهران

نام دبير................. :

دبیرستان غیر دولتیپسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

تاریخ امتحان0311/........ /....... :

سؤاالت پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 0311-0011

ساعت امتحان......... :صبح /عصر
مدت امتحان....... :دقیقه

راهنمای تصحیحمحل مهر یا امضاء مدیر

ردیف

1

-Receptionist- sing the national anthem- baggage- brave

2

Are- are- is- are

3

مردم ایران در هنگام سال تحویل ،قرآن کریم را تالوت می کنند
قبل از مسابقه ،بازیکنانمان ،سرود ملی کشورمان را می خوانند.

4
5
6
7
جمع بارم 21:نمره

Receptionist- brave- exchange- culture
They are not speaking French.
?Are you working with the computer now
Zahra washes the dishes every day.
?This isn’t your key. Is this your key
?Ahmad doesn’t live in Istanbul. Does he live in Istanbul
?Mina and Milad don’t study their lessons. Do they study their lessons
Ceremony- reservation- timetable- important- fireworks- rude
نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

