
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

In the name of God 

اداره آموزش و پرورش استان گلستان 

         مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کالله 

                 دبیرستان شهید اسماعیل زاده

                                                                                             نام و نام خانوادگی : 

 . بعدش شروع کنبا دقت بخون نکات زیر را دانش آموز عزیز

               صفحه رو داری یا نه؟ 5یه نگاه کن ببین هر  – 2                    اسمتو اگه ننوشتی بنویس بعد بیا    -1

 فقط اونو بنویس نه کمتر نه بیشتر سوال هر چی خواسته -4     ال رو با دقت بخون          توضیحات هر سو -3            

    یا جمله بنویسی.در سواالتی که گزینه ، شماره ، حرف یا عالمت میخواد، دیگه الزم نیست کلمه  -5             

  .صفحه طراحی شده 4که در  هسوال دار 9این آزمون  -7           به ورقه ات الک غلط گیر نزن. -6           

 حاال با نام و یاد خدا شروع کن. -9 .      شدقیقه هست 66زمان پاسخگویی شما   -8             

 موفق باشی

    01نمره ورقه از       
 5از   listeningنمره   

 5از   speaking نمره  

  01نمره نهایی از         

 

     پایه نهم                                                  سواالت امتحان نوبت اول 

                                     ( Prospect 3)    انگلیسیزبان درس:  

 صبح 01ساعت شروع :     01/01/61تاریخ امتحان : 

                           دقیقه 11مدت امتحان : 



 

ت  را جمال آنهاتهیه کند و درباره  هر کدام از  چند نفر از اقوام نزدیکش از او خواسته تا تعدادی فلش کارت در مورد  دبیر زبان میالد -1

 نمره ( 57/0)  ) یک تصویر اضاف  است ( بنویسد. حال شما عدد هر فلش کارت را زیر تصویر مربوط به آن بنویس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

ر کامل کردن لطفا د .ارسال کند BBCبه شبکه  رابهمن  22مراسم  دربارهاست و م  خواهد گزارش   BBCدیوید خبرنگار شبکه  -2

 نمره ( 57/0)  ) یک کلمه اضاف  است( .گزارش به او کمک کن

 

 

 Every year, Iranians …………………………… Islamic revolution anniversary on Bahman 22nd. All the 

people come into the streets and ……………………………… the martyrs. In all parts of their country, 

people hold the same ……………………………  . This is a part of their Islamic - Iranian culture. 

 
 

 

 

  

 

 

 

This is my uncle Reza. He 

is very careless. He had 

an accident. He is angry 

and nervous now.  

This is my aunt Fatemeh. 

She teaches English. I 

like her very much. She 

is very hard-working. 

This is my cousin. Her 

name is Nargess. She is 

very funny and helpful. 

 

ceremony - national - celebrate  - commemorate 



را کشیده  نقاش  آنها ،کلمات از . او به جای بعض است  درباره ایران پس از سفرش به اصفهان، در حال مرور دفترچه خاطراتشپل  -3

  نمره ( 1)  .بنویس ، کلمه ی مناسب است. لطفا برای هر تصویری که پل کشیده

  
I am Paul Kress from Germany. My family and I are in Isfahan. My father is talking to the 

………………… to reserve a hotel. She is very kind and patient and she is ……………… our passports. 

My mother is over there and she is ……………………… money. We have a tour guide, he is very 

serious but a bit talkative. He is …………………… a form for us. We want to stay here for three 

days and visit many beautiful places.  

 

 

 

 

 
 

او در حال نشان دادن عکسهای خود و خانواده اش به دوست جدیدش م   .در یک مهمان  با سارا که اهل امریکاست آشنا شدهمهسا  -4

 نمره ( 7/0) .را بخوان و گزینه صحیح را انتخاب کن این دو دوست جدیدبادقت گفتگوی  باشد.

Sara: Who is she in the picture, Mahsa?  

Mahsa: She is my mother.  

Sara: Really? What ………………………… ( is she like/ is she doing / does she like) ? 

Mahsa: She is very generous and kind. 

Sara: Is she baking a cake in the picture?  

Mahsa: No, she ( don’t/ doesn’t/ isn’t ). My sister is making it. 

 

عازم  هم اکنون فرزانه که اهل استرالیاست به تازگ  به ایران آمده است و قادر نیست فارس  صحبت کند. آنها  عمویدخترملیکا  -7

د. حال به اش را به او نشان م  دهخانوادگ  داخل گوش  عکسهای  مسیر، فرزانه. در طول ا مالقات کنندتا عمه شان ر ستندشیراز ه

نمره (  57/0)  .کن گفتگوی آنها توجه کرده و جاهای خال  را کامل  

Melika : Farzaneh, is this our aunt's car in the picture?  

Farzaneh : Yes, it's ……………………… car. 

Melika :  Does she work in a bank?  

Farzaneh : No, she ………………………… in a library.  

Melika : Is she ………………………… with a computer? 

Farzaneh : Yes, she is.  

  



موجود تا سه اشتباه گرامری  کندر رعایت نکات گرامری ضعیف است به او کمک  ویپارسا متن  را به انگلیس  نوشته است. چون  -6 

  نمره ( 57/0بنویسد. )  در متن خود را پیدا کند و شکل صحیح آن را

This is our class.  

There is 18 students in our class and this man is our English teacher.  

His name is Mr. Atabaki. He usually come to school by taxi.  

But today he is coming by his car. The color’s his car is black. 

 

 

طبق  و بروند آنجابه  با هواپیما صبح 8ساعت  قرار است فردا  م  برند.به مشهد   او را ،جهت معاینه چشم هر سال پدر و مادر کیوان -5

بازی با ماشین اسباب بازیش در حال  هم  کیوانآنها در حال آماده کردن وسایل سفر هستند و  بمانند.هتل مروارید یک شب در  معمول

شود. به مکالمه تلفن  پدر و مادربزرگ  جویای حالشان م که ساکن لندن است تماس گرفته و مادربزرگ کیوان  است . در همین حین

  نمره ( 2)  .را بده مادربزرگ  توجه کرده  وجواب سواالت

         Is Keyvan upset?                                            ……………………………………………………... 

         What is he doing now?                                       ………………………………………………… 

          How are you going to Mashhad?                         ……………………………………………… . 

Where do you usually stay in Mashhad?              ……………………………………………… 
 

 

دهند.  معلم راحیل از دانش آموزانش خواسته متن  درباره شب یلدا بنویسند و بگویند مردم ایران درشب یلدا چه کارهای  انجام م  -8

نمره ( 1. ) در داخل کادر استفاده کن ده شدهجمله کامل کند. در صورت لزوم از کلمات دا 2متن زیر را با نوشتن  حال شما به راحیل کمک کن  

 

( ceremony/nuts/ clothes/relatives/poems/story) 

Iranian people celebrate the longest night of the year.  

On this night, ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

 



دیروز . به همین خاطر پیمان دای  پیمان به او گفته هر چقدر متن بیشتر بخون  همون اندازه مهارتت در درک متن بیشتر میشه  -9

. سواالت  طرح کرده تا همکالس  اری کالسشون قرار بدهو قصد داره اون رو در روزنامه دیودرباره ماه رمضان پیدا کرد  مطلب زیر را

  نمره ( 7/2)  مثل همکالس  های پیمان جواب بده. هم  هاش جواب بدن. حاال تو

Ramadan is an important month in Muslim countries . People fast every day . They do not eat 

and drink from morning to evening . And they pray a lot . On the first day of Shawwal , they 

celebrate Fitr Eid . It is a very important religious holiday in Muslim countries around the 

world . People do not fast on this day . They wear their best clothes first, then pray early in 

the morning , and visit their friends and relatives next. There are special films on television. 

People watch them and enjoy their Eid a lot   .  

 

 

 

 اینم صورت سواالت پیمان:          

 بزن. Fو اگه نادرسته  Tرو اگه درسته  2و  1سوال                                                                    

 رو با نوشتن کلمه مناسب کامل کن.  3سوال               با توجه به متن باال                          

 رو جواب کوتاه بده. 4سوال                                                                     

 رو جواب کامل بده. 6و  7سوال                                                                    

1. Muslims fast in Ramadan. (      )  

2. After visiting relatives, People say their Eid prayers at noon. (      ) 

3. On …………………… people can eat and drink.    

4. Are there special films on TV on special days? 

.............................................   

5. Do people eat lunch in Ramadan?  

  .................................................................................  

6. When is Fitr Eid?  

  .................................................................... 

 

 Good Luck 

     Khadijeh Qaeeni               

21791921 

Abdol-azim Soufizadeh           

41821763 


