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 نام :............................................

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

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

 شماره دانش آموزی:..........................

 انگلیسی زبان نوشتاری نام درس : 

 ............نام آموزشگاه....................

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش وپرورش فارس 

 شیراز 2مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 

  مهر آموزشگاه

 

 0011نوبت امتحانی : خرداد 

 پایه : نهم شعبه .................

 00/10/0011تاریخ امتحان : 

 صبح 8 ساعت شروع :

 دقیقه 01 مدت امتحان:

 0از  0صفحه:  شماره

ح
حی

ص
ت

 

خانوادگی نام  نام و  (:21ره  نوشتاری )از نم 

 دبیر:

 
ظر تاریخ و امضا:

د ن
دی

تج
 

نام و نام خانوادگی  (:21نمره  نوشتاری )از  

 دبیر:

 
  تاریخ و امضا:

 :2نمره نوشتاری تقسیم بر  :2نمره نوشتاری تقسیم بر 

 ( :5نمره شنیداری )از  ( :5نمره شنیداری )از 

 ( :5نمره شفاهی ) از  ( :5از نمره شفاهی ) 

 (، به عدد:        به حروف:                         21جمع نمرات )از  (، به عدد:        به حروف:                         21جمع نمرات )از 
 نمره سؤاالت ردیف

  شماره جمالت را زیر تصاویر مربوطه بنویسید. 0

 1. I had a car accident last night.                     2. Mahdi plays with his toy car. 

 3. They always go to school by bus.               4. These are the legs of the chair.  

 

 

 

 

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

2 

 یک عبارت اضافی است.(در سمت راست، د. )جمالت ناقص سمت چپ را با عبارات سمت راست کامل کنی 2

1) The fan of my laptop ………………… .             a) a nice place 

2) We sometimes ………………..……… .             b) her knee 

3) The village was ………………………. .             c) two weeks ago 

4) She twisted her ankle ………………….. .           d) isn’t working 

                                                                                   e) see a movie 

2 

  )یک کلمه اضافی است.(جاهای خالی را با کلمات داده شده پرکنید.  0

( account / helpful / toll / hit /  install ) 

1) My best friend is Ali. He’s ………………… and kind. 

2) I went to the bank and opened a/an ………………. . 

3) I participated in a computer class and learned how to ………………. an antivirus program. 

4) He was careless and …………. his head on the door. 

 

2 



 نام :............................................

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

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

 شماره دانش آموزی:..........................

 انگلیسی زبان نوشتاری نام درس : 

 ............نام آموزشگاه....................

 باسمه تعالی 

 اداره کل آموزش وپرورش فارس 

 شیراز 2مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 

  مهر آموزشگاه

 

 0011نوبت امتحانی : خرداد 

 پایه : نهم شعبه .................

 00/10/0011تاریخ امتحان : 

 صبح 8 ساعت شروع :

 دقیقه 01 مدت امتحان:

 0از  2صفحه:  شماره

 ه به تصاویر و با استفاده از اولین حرف داده شده ، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. با توج 0

 

 

 

 

 
 
1) He is very a….… .  2) I take an express t……. .  3)  He cut his f ….….. .    4) I help c….… . 

 

2 

  مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. 5
1) A: I have a question. ……………. do you live?      B: On Main Street. 

Where                       When                       Who                    Why  

 

2) A: Is Ali doing his homework?            B:No, he ……………… a book . 

reading                    is reading                       reads                   read  

 

3) A: Can you help me? I need to fix ………………….. .             B: Sure. 

the car of the wheel        the wheel of the car       the wheel’s car      the cars’ wheel  

 

4) Zahra doesn’t wash the dishes. Her mother washes ……………. . 

her                      it                      they                     them    

 

5) I sometimes ……………. films from the Internet. 

connect                           update                             download                      interview  

 

6) His hand is bleeding. Please hurry up! Stick a ………………. on the wound. 

plaster                          cast                      bruise                    yard  

 

0 

  کلمات به هم ریخته را مرتب کنید و جمله بسازید. 6

1) us  / school  / takes / our  / museums / never /  to / . 

………………………………………………………………………………….. . 

2) the movie / see /  in / did / the afternoon / the children / ? 

…………………………………………………………………………………... ? 

 

2 



 

 نام :............................................

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

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

 شماره دانش آموزی:..........................

 انگلیسی زبان شتارینو نام درس : 

 نام آموزشگاه................................

 باسمه تعالی 

 اداره کل آموزش وپرورش فارس 

 شیراز 2مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 

  مهر آموزشگاه

 

 0011نوبت امتحانی : خرداد 

 پایه : نهم شعبه .................

 00/10/0011تاریخ امتحان : 

 حصب 8 ساعت شروع :

 دقیقه 01 مدت امتحان:

 0از  0صفحه:  شماره

 دهید.  پاسخ کاملبا توجه به تصاویر، به سؤاالت،  0
 
 
 
 
 
 

            1) Is the plane landing?                                              2) What did Mina bake? 

   ……………………………………. .                         ……………………………………….. . 

 

2 

 . ن ها را پیدا کنید و صحیح آن ها را در جاهای تعیین شده بنویسیدغلط وجود دارد. آ 0 در متن زیر 8

Hi. I am Reza Moradi. I live in Shiraz. But I live in Kerman last year. I am at home now. 

I am watch TV. My brothers is in the kitchen. They are helping my mother. My father is 

in the bedroom. He has his leg in a cast. He breaks his leg yesterday. 

1. ……………….      2. ……………….          3. …………………      4. ………………. 

2 

 و به سؤاالت پاسخ دهید. متن زیر را با دقت بخوانید 9
Hi. I am Hamid. I am a hard-working student. I go to Bahar School. I have a lot of 

friends. I like them very much. We often go to nice places. Last week we went to a small 

village. I saw a dog. It was very big. I ran. There was a stone on the ground. I didn’t see 

it, so I fell and hurt my back. Now I’m staying at home. I hope I’ll be all right soon. 

  مشخص کنید. Fرا با  نادرست و جمله)های( Tدرست را با  جمله)های(با توجه به متن، الف( 
1) Hamid never goes out with his friends.     T               F  

2) He hurt his back last week.                        T               F  

  با توجه به متن، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.ب( 
3) Hamid likes his ………………. very much. 

4) He is a ………………… student. 

 دهید.  املپاسخ کبه سؤال زیر با توجه به متن، ج( 

5) Is Hamid in the hospital?  …………………………………………………. . 

 

GOOD LUCK 

 

 

 

 
 

 

0 

 

 
0 

 

 
0 



 

 نظر همکاران محترم صائب است.

 نوشتاری زبان انگلیسیکلید درس 

 0011نوبت امتحانی خرداد 

 پایه نهم 

 باسمه تعالی

 شیراز 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 

 00/10/0011:تاریخ امتحان

 صبح 8ساعت شروع: 

 دقیقه 01 :مدت امتحان

 

 با سالم خدمت همکاران محترم

  0،  0،  0،  2راست به چپ به ترتیب  های صحیح از پاسخ                                                                  نمره  5/1هر مورد صحیح   -0

 .(کسر نمی گرددنوشتن جمالت به جای شماره ها ، قابل قبول است و نمره ) 

                             d       2) e      3) a      4) c (1                                                           نمره               5/1 ،هر پاسخ صحیح -2

                                                 helpful       2) account      3) install      4) hit (1نمره                 5/1 ،هر پاسخ صحیح -0

                                                  angry       2) train      3) finger      4) charity (1    نمره            5/1، هر پاسخ صحیح -0

    Where       2) is reading      3) the wheel of the car (1                                  نمره                5/1 ،هر پاسخ صحیح -5

4) them          5) download      6) plaster                                                                                                             

 (never takes us to museums Our school 1            .                                       نمره                 0 ،هر جمله صحیح -6

                                                                                                                                                         05/1                                   25/1 

?                                                                                     the movie in the afternoon the children see Did2)  
                                                                                                                                          5/1                                         5/1 

            نمره منظور گردد.( 5/1 به ازای هر مورد ) در صورت نوشتن پاسخ کوتاه صحیح ،نمره   0هر پاسخ کامل صحیح،  -0

                                               1) No, the plane (or it) is taking off.     or      No, the plane (or it) isn’t landing. 

                                                                                   2) Mina (or She) baked a cake.                                           

                                                  منظور گردد.               25/1و به ازای تصحیح کردن هر غلط،  25/1به ازای پیدا کردن هر غلط  -8

                                                             live         2) watch            3) is (in the kitchen)         4) breaks (1    غلط ها:

                               

                                         lived       2) watching      3) are (in the kitchen)      4) broke (1    غلط های تصحیح شده:

9-  

        F       2) T (1                                                                                                    نمره                5/1الف(  هر پاسخ صحیح، 

 

                 friends       4) hard-working (3                                                           نمره               5/1ب(  هر پاسخ صحیح، 

                 

 نمره منظور گردد.(            5/1نمره  ) در صورت نوشتن پاسخ کوتاه صحیح ،  0ج(  پاسخ کامل صحیح، 
                                                                        5) No, he is (staying) at home.     or      No, he isn’t in the hospital. 

 با آرزوی سالمتی و شادکامی برای شما همکاران عزیز




