
 

 

 

 

 

 
 

 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

 

 سؤاالت

بارم
 

 استفاده کنید. to beدر جمالت زیر از شکل صحیح مشتقات فعل  1

1- My wife and I …….. visiting Tehran for three days. 

2- There …….. many students in this school. 

3- David ……. a tourist from France. 

4- Dogs ……  funny animals. 
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 را مشخص کنید.کلمه یا عبارت ناهماهنگ در هر گروه  2

 receptionist -د                                      brave -ج                  generous -ب                        rude -الف

 board the plane -د     sing the national anthem -ج              take a train -ب     make a voyage -الف

 baggage -د                  hold a ceremony -ج  clear the table         -ب          set the table -الف

 angry -د                                        cruel -ج                      selfish -ب                       kind -الف
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 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. 3

1- Many Iranians read poems of Hafez on Yalda Night. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Our national football team players sing the national anthem of our country before the matches. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Do you and your family go out on Nature Day? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bahman is Islamic revolution anniversary. nd22 -4 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2 

 دیکته ناقص کلمات زیر را کامل کنید. 4

Celebrating a religi_us h_liday. 

A genero_s man 

E_change money 

Islamic- Iranian c_lt_re 
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 2از  1صفحۀ  

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

 نهمپایه  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان انگلیسی نام درس: 

 محمد طاهری نام دبیر:

 / عصرصبح 30:  03ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 



 

 نمره 10جمع بارم : 
 

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

 با کلمات داده شده، جمله بسازید. 5

are- not- speaking- We- Persian. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

working- the laptop- now- you- are- with? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

the dishes- washes- Mina- every night. 

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

That is your car. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Mohammad lives in Dubai. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Mina and Milad study their lessons. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 با استفاده از عبارات درون کادر، عبارت مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید. 7

Baggage reclaim- watch military parade- make a voyage- pay toll 
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 )است اضافی لغت یک( کنید کامل شده داده کلمات با را زیر ناقص جمالت 8

 
Important- rude- careless- take off- fill out-ceremony- fireworks 

 
1- On Fitr Eid, Muslims hold a ……………….. . 

2- The plane is ready to ……………... . Please fasten your seatbelts. 

3-  Teachers don’t like …………………… students. 

4- You should write down the ………………. points of your lessons in your notebook. 

5- Children enjoy watching ………………………. . 

6- Tom drives very fast. He is a ………………. driver. 
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 2از  2صفحۀ  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                   راهنمای تصحیح ردیف

1 Are- are- is- are 

 الف -د -ج -د 2

 خوانند.بسیاری از ایرانیان در شب یلدا اشعار حافظ را می  3

 قبل از مسابقات، بازیکنان تیم ملی ما، سرود ملی کشورمان را می خوانند.

 آیا شما و خانواده تان در روز طبیعت بیرون می روید؟

 بهمن سالگرد انقالب اسالمی است. 22

4 Celebrating a religious holiday – generous – exchange - culture 

5 We are not speaking Persian. 

Are you working with the laptop now? 

Mina washes the dishes every night. 

6 That isn’t your car. Is that your car? 

Mohammad doesn’t live in Dubai. Does he live in Dubai? 

Mina and Milad don’t study their lessons. Do they study their lessons? 

7 Watch military parade  

 pay toll 

8 Ceremony - take off – rude – important – fireworks - careless 

 امضاء:    محمد طاهری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 زبان انگليسی نام درس: 

 محمد طاهرینام دبير: 

 / عصرصبح08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 00مدت امتحان: 




