نام و نام

خانوادگی .............:
..........
نام پدر............:
شماره اتاق

باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان

نام درس :
زبان نگلیسی

جنوبی
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان/منطقه........

............:

مدرسه/دبیرستان/هنرستان...........
...........

پایه:نهم

محل
مهر
آموزش
گاه

تاریخ
امتحان /8:
0931/01
تعداد
تعداد
سوال5:
صفحه0 :
زمان
وقت01:
شروع:
دقیقه

ضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزیز،سؤاالت زیررابه دقت بخوانید و با توکل به
خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید.
نام و نام خانوادگی وامضا ی دبیر :
نمره با عدد
نمره با حروف

شماره
0

کلمات مقابل بصورت ناقص نوشته شده اند .امالی آهنا را با حرف مناسب کامل کنید.
Wei_h the baggage
Excha_ge money

Nerv_us:
Ta_e off:

Bra_e
F_nny:

9

معنی کلمات یا عبارات را بنویسید.
Set the table:
Clear the table:
Islamic-Iranian culture:

3

نمره
2

سؤال

Ba_e a cake
Hold a ce_emoney

2

نام و نام خانوادگی و امضا ی دبیر :
نمره تجدید نظر با عدد
نمره تجدید نظربا حروف

Buy a ticket:
Book a hotel:
Check in:

Rude:
Pay toll:
Make lunch:

Angry:
Hard-working:
Quiet:

4

مجالت زیر را باتوجه به قواعد سه درس به انگلیسی برگردانید.
او ( مذکر) خوشحال ( )happyاست.
من ناراحت( )upsetنیستم.
آهنا درحال صحبت کردن ( )speakهستند.
آیا مشا درحال مطالعه کردن( )studyهستید؟
من خرس ها را ( )bearsدوست دارم.
من انگلیسی مطالعه ( )studyمنیننم.
آیا او تنیس بازی مینند؟
آهنا درحال رفنت ( )goبه کجا هستند؟

4

2

سواالت مست چپ را به جواهبایشان در مست راست متصل کنید.
Yes, she has many friends.
He’s going to Mehrabad airport.
Yea, I am.
They are very kind

5

مجالت زیر که در رابطه با مالنیت است را به انگلیسی برگردانید.
ماشنی امحد
دانش آموز مدرسه

?Where is Ali going
?What are they like
?Does she have many friends
?Are you neat

0
در کالس
کیف ( )purseسارا

!Good luck
0

