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 زبان انگلیسی پایه نهم کمک نمائید تا نمره عالی را کسب نماید. به پارسا در پاسخگویی به سوال های

 نمره(1) مناسب کامل کنید. میباشد با صفت های پارسازیرمتن را که در مورد دوستان  با توجه به تصویرهای -الف

                                            

 

 

 

             Nima                            Babak                        Javad                        

Pooya                                                                                                                                      

     Parsa has many friends. Ali doesn’t like to talk a lot. He’s quiet. Javad makes 

everybody happy. He’s (1) --------------. Babak is a very    (2) --------------- person. He 

puts everything in its place. Pooya learns things very fast. He’s (3) ----------------- . Nima 

isn’t kind. He is (4) ------------------. 

  . نمره(/5) پارسا در متن زیر در مورد کدام موضوع صحبت می نماید؟ -ب 

     Parsa is wearing his new clothes. His sister is buying gold 

fish now. His mother is making a special food for her family. 

His father is setting the Haft Seen table at the turn of the New 

Year.  

5) a. Travel in spring     b. Yalda Ceremony   c. New Year Ceremony 

 نمره( 5/0پارسا می باشد، یک عنوان در یک یا  چند عبارت برای آن بنویسید. )برای متن زیر که در مورد  -ج

6) ……………………………….. 

      I'm Parsa. I'm from Iran. I usually travel to Tehran on 

Norooz holidays. Tehran is nice, sunny and cloudy in 

Farvardin. We go there by car. We stay in a hotel. We 

visit museums in Tehran and go shopping and buy 

some gifts. 

  نمره(1) آن ها را پیدا وصحیح آن ها را بنویسید.متن زیرچهار اشکال گرامری وجود دارد. در  -د

    (7)Ahmed are from Turkey and he live in Istanbul. Fiter Eid is an 

important religious holiday in country of Ahmed. It’s on the first day's 

shawwal. 
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می باشد. به او کمک کنید که بتواند اتفاقات مسافرت  اه خانواده خود در حال مسافرت به خارج از کشوربه همر پارسا -ه

 نمره(5/2)  کامل کنید. )حال حاضر(زمان حال استمراریخود را کامل کند. جاهای خالی را با استفاده از تصاویر و 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 نمره(1)در مورد شب یلدا متن زیرا نوشته، گزینه صحیح را برای او انتخاب کنید. تا متن او کامل شود. پارسا  -و

Shab-e-Yalda Celebration 
     “Yalda Night on first night of winter is an Iranian ceremony. 

On this night, our families (13)(visit – visits) grandparents and  

(14)(don't sleep – doesn't sleep) They are awake till midnight. On 

this night, my grandfather (15)(read – reads) poems of Hafiz. 

Then we eat fruits and we (16)(enjoy – enjoys) that night. 

 :در مورد روز مادر متن زیر را نوشته است. متن را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید پارسا  -ز

 

 

 

 

 نمره(5/0) ؟false است؟یا غلطtrue جمله زیر صحیح  -

17) Taha is baking a cake.  …………… 

 نمره(1به سوال با توجه به متن پاسخ دهید. ) 

18) What's his mother like? ……………………………………. 

19) Who is baking cake? ………………………………………. 

عالمت  ،رعایت نکات گرامری ، کلمه پاسخ دهید) دیکته صحیح کلمات 30تا 20بین  یک پاراگرافبه سوال زیردر -ح

 نمره(2)دارای نمره می باشد( و انتقال مفهوم گذاری

20) What do you do on Norooz holidays? 

 

 

     I’m Parsa. My family and I are on the airplane. The airplane(8) ------------------ 

now. We are at the airport now. The officer (9) --------------- out our passports. We 

are in the hotel now. My father (10) ------------------ to the receptionist. My mother 

(11) ----------------- out the form. We (12) ------------ in the hotel for three nights. 

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

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

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

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

Parsa. 


