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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

نهـم انگلیسـی 

جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب کامل کنید. 1
A) I should  the timetable for going to Mashhad. (fill out - chek - weigh)
B) Football player  the national anthem before a game. (sing - recite - say)
C) Do you  new clothes in festivals? (set - hold - wear)
D) He is  the tickets and booking a hotel. (buying - exchenging - making)

 
مکالمه تلفنی سمیرا و شیال را بخوانید و کلمه صحیح را انتخاب کنید.  2

Shila: Hi, Samira. What are you doing?
Samira: I am (a) (bake - baking) a cake for Yalda night.
Shila: Really? Do you go to grandpareent’s house?
Samira: Yes, my uncles and aunt  (b)  (are - is). there , too
Shila: Does your grandfather  (c)  (read - reads). poems  (d) (of - s) Hafez?
Samira: No, my father reads them.
Shila: Have a good time.

 
با انتخاب کلمه های مناسب یادداشت کاترین در مورد روز اول هتل را کامل کنید. )دو لغت اضافی است.( 3

stay - quiet - gift shop - standing - talking - guide book - saying - passports - reservation - days

It is 10:00 in the morning now. We are in a hotel. My father is (a)  to the 
receptionist. He is cheking our (b)  . My mother is (c)  
near the (d)  . My brother is (e)  . He is reading the 

(f)  .We have a (g)  .We are visiting Tehran for theree 
(h)  .

 
به سؤاالت با توجه به شکل های داده شده پاسخ کامل دهید. 4

A) What is your friend like? 

B) Are they traveling to Isfahan? 

C) Does he watch fireworks? 

2

) لـــــــــنزـــــزــمزآ1آ

2

2

1/5
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

با توجه به شکل مصاحبه با سام را کامل کنید.  5

Hello, Are you from Germany?

Yes,  (a)  .

Do you always book a hotel?

No, (b) usually (c)

How are you traveling?

 (d)

 
متن زیر چهار اشتباه گرامری دارد. آن ها را بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید.  6

Jack is  my classmate. There is 30 students is my class. My best friend, Jack is a clever student. 

He help me with my English. He is very helpful and hardworking. He don’t play tennis. He 

can swimming very well.

(a)  , (b)  , (c)  , (d)  .
 

متن زیر را با دقت بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید.  7
My name is Bahar. I’m from Iran. In our country the first day of spring is an important day.

It is New Year. Iranians love New Year holidays. We buy new clothes. My brother and I set 

the Haft sin table. My mother makes a special food for Norooz. We visit our relatives. Some 

people travel and enjoy. We are happy. We like Nature Day and Yalda night, too. There are 

some religious ceremonies in Iran.

A) We go out on Nature Day. True False

B) Iranian people have many religious ceremonies. True False

C) New Year is not first day of spring. True False

D) We like New Year holidays a lot True False

E) Where is Bahar from?  .

F) Are you angry in Norooz?  .

1

1

2/5
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) لـــــــــنزـــــزــمزآزآآ

حرف مشخصۀ هر جمله را زیر هر تصویر بنویسید. )یک جمله اضافه است.( 1

A) Mahya has some money. She wants to open an account.
B) Take your baggage from baggage reclaim.
C) He is setting the table.
D) He participated in Helal-e-Ahamr ceremony.
E) The children weren’t upset.

 
با لغات داخل کادر جمله ها را کامل کنید. )یک لغت اضافه است.( 2

surf - hold - recharge - happen - media - wound - enjoy

A) Iranians  a ceremony on Norooz.
B) Hope you  your stay in Tehran.
C) I need to  my mobile battery.
D) Newspapaers, radio, Internet, magazines and television are all  .
E) He didn’t  the website address in the Internet.
F) Her finger is bleeding. Please put a plaster on the  .

 

سفر خانوادگی سمیرا در تابستان گذشته را بخوانید و پاسخ مناسب را انتخاب کنید. 3
A) Last summer we (participated / travelled / voyage) to Kordestan.
B) I like Salad and I make it for my family but I (cut / had / ate) my finger.
C) My brother is a (clever / cruel / careless) boy. He usually hurts himself.
D) People of Kordestan wear (special / anthem / military) clothes.

 
مکالمۀ بین الهام و زهرا را با اطالعات خود کامل کنید. 4

Elham: What (A)  you need for making a cake?
Zahra: I need some eggs.
Elham: (B)  didn’t you buy the eggs last night?
Zahra: Because I didn’t have enough money.
Elham: Do you want to make some cookies, too?
Zahra: Yes, I (C)  to make them.
Elham: (D)  do you like to eat the cake?
Zahra: In the park.

) لـــــــــنزـــــزــمزآ10آ
1

1/5

1

2
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) لـــــــــنزـــــزــمزآزآآ

نهـم انگلیسـی 

با توجه به تصاویر به سؤاالت معلم پاسخ دهید. 5
A) Teacher: What is she doing?
     Student:  a letter.

B) Teacher: Did he break his hand yesterday morning?
     Student: 

 
در متن زیر چهار غلط گرامری وجود دارد. آن ها را پیدا کن و شکل درست آن ها را بنویسید. 6

My mother invited her friends last Friday and cook lunch at home. It were a great party. We not 
use our mobiles a lot. My mother’s friends are very kind and patient. We like him very much.
A)  B)  C)  D) 

 
افتان )falling( یا خیزان )rising( بودن آهنگ صدا در جمالت زیر را مشخص کنید. 7

A) What a beautiful flower!  Falling    Rising
B) Does she eat nuts?   Falling    Rising

 
گزینۀ مناسب را انتخاب کنید. 8

Last weekend I (A)  an email from my friend. It was in English. I wanted to read it but 
I didn’t know some words. I (B)  a dictionary. Then I (C)  the dictionary on 
my computer. Now I can read and learn every English word. I really enjoy using Information 

(D)  now.
A)  a) received  b) sent  c) wrote
B)  a) interviewed  b) connected  c) downloaded
C)  a) installed  b) changed  c) watched
D)  a) programs  b) Technology  c) courses

 
متن را به دقت بخوانید و به سؤال های زیر پاسخ دهید. 9

Last summer, my family and I went to Mashhad by train. We stayed in my grandfather’s 
house. We visited many places there. We went to the holy shrine many times. One day in the 
park, my brother Ahmad fell down and hurt his back. My parents took him to the hospital. 
After two weeks, we came back home by plane.

با توجه به متن جمالت درست را با True و جمالت نادرست را با False مشخص کنید.
A) They went to Mashhad last fall. True False

B) They came back home by plane. True False

C) I fell down and hurt my back. True False

D) We stayed there for 14 days. True False

E) Did they stay in a hotel?

F) How did they go to Mashhad?

G)Who took Ahmad to the hospital?

1/5

1

0/5

1

2/5
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نهـم انگلیسـی 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1( هنم  انگلییس 

 1 
check (A ؛ من باید جدول زمانی را برای رفتن به مشهد چک کنم.

sing (B ؛ بازیکنان فوتبال قبل از مسابقه سرود ملی را خواندند.
wear (C ؛ آیا شما در جشنواره لباس های نو می پوشید؟

buying (D ؛ او در حال خرید بلیط ها و رزرو یک هتل است.
2 

a) baking
samira: I am baking a cake for Yalda night.

سمیرا: من در حال پخت یک کیک برای شب یلدا هستم.
b) are
samira: Yes my uncles and aunt are there, too

سمیرا: بله عموها (دایی ها) و عمه (خاله) نیز آنجا هستند.
c) read  d) of  
shila: does your grandfather read poems of hafez

شیال: آیا پدربزرگت شعرهای حافظ را می خواند؟
3 

االن ساعت 10:00 صبح است. ما در هتل هستیم. پدرم در حال صحبت با 
پذیرش گر است. اول در حال چک کردن پاسپورت های ما است. مادرم کنار 
هدیه فروشی ایستاده است. برادرم ساکت است. او در حال خواندن کتاب 

راهنما است. ما یک رزرو داریم. ما برای سه روز از تهران دیدن می کنیم.
a) talking   b) passports  
c) standing  d) gift shop   
e) quiet   f) guide book  
g) reservation  h) days   

4 
A) he look’s like a clown. او شبیه یک دلقک است. 
B) No, they are not. They are traveling to shiraz
C) Yes, He watchs fireworks.

5 
a) I’m from Germany.  

 b) I   
c) rent a house.
d) I am traveleing by train.  

6 
a) There are 30.
b) He helps me. 
c) He doesn’t play tennis.
d) He can swim very well.

7 
اسم من بهار است. من اهل ایران هستم. در کشور ما اولین روز بهار روز مهمی 
است. این سال جدید است. ایرانی ها تعطیالت سال جدید را دوست دارند. ما لباس 
جدید می خریم. من و برادرم سفرۀ هفت سین می چینیم. مادرم برای نوروز غذای 
مخصوص می پزد. ما خویشاوندان را مالقات می کنیم. برخی مردم مسافرت می روند 
و لذت می برند. ما خوشحالیم و همچنین روز طبیعت و شب یلدا را دوست داریم. 

جشن های مذهبی کمی در ایران هستند.
A) False
B) False 
C) False
D) True
E) She is from Iran. 
F) No, we are happy in norooz. 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2( هنم  انگلییس 

1 
a. greeting : احوال پرسی کردن 
b. fighting: مبارزه کردن 
c. to fear: ترسیدن
d. swimming: شنا کردن
e. exercising: تمرین - ورزش کردن

2 
a. sing the anthem: سرود ملی خواندن
b. wear clothes: پوشیدن لباس
c. exchanging the money: تبدیل کردن پول
d. fill out the applicatiom form: پر کردن فرم درخواست
e. traveling by Airplane: مسافرت کردن با هواپیما 

3 
d. landing: فرود آمدن (A
a. Hold a ceremony: برگزار کردن مراسم (B

4 
A) ↑  (Rising) افزایشی B) ¯ (Falling) کاهشی
C) ↑  (Rising) افزایشی D) ¯  (Falling) کاهشی

5 
It is Ali’s car. A) ماشین علی است. 
They have a cat in their house. B) آن ها یک گربه در خانه شان دارند. 

6 
b. watching.   (A
a. is going.   (B
b. what time.   (C
d. what is she about?   (D
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7 
دوستش  با  کردن  حال صحبت  در  او  می کند.  زندگی  ایران  در  کیوان 
مایک دربارۀ یلدا است. یلدا یک جشن باستانی ملّی ایرانیان است. مردم 
برخی دیگر کشورها، در شب سی ُام آذر هر سال مراسمی  و  ایران  در 
برگزار می کنند. آن ها معموالً هندوانه، انار و آجیل می خورند. آن ها قصه 

می گویند، شعرهای حافظ می خوانند و همه با هم یک شب شاد دارند.
A) He is talking to his friend Mike.

او در حال صحبت کردن با دوستش مایک است.
B) He is talking to his friend Mike about Yalda.

او در حال صحبت کردن با دوستش مایک دربارۀ یلدا است.
C) It mean an old national festival of Iranians people.

آن به معنی یک جشن باستانی ملّی مردم ایران است.
D) They hold ceremonies for Yalda.

آن ها مراسماتی برای یلدا برگزار می کنند.
E) Yalda is at the night of Azar 30th every year.

یلدا در شب سی ُام آذر هر سال است.
F) They buy watermelons and pome granates.

آن ها هندوانه و انار برای یلدا می خرند.
G) They tell stories, read poems of Hafez.

آن ها قصه می گویند و شعرهای حافظ می خوانند.
H) People read poems of Hafez at this night.

مردم در این شب شعرهای حافظ را می خوانند.

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )3( انگلییس  هنم

1 
c. me من را    )A
a. never هرگز    (B

2 
A) are برخی از دانش آموزان شوخ طبع هستند. 
B) Are آیا رانندگاِن با دقت زیادی وجود دارد؟ 
C) Are- working

آیا کشاورزان سخت کوشی در مزرعه االن در حال کار کردن هستند؟
D) does not like همه او را دوست ندارند. 

3 
A) read خواندن 
B) Haft seen سفرۀ هفت سین 

 C) kind مهربان 
 D) books رزرو کرد 
E) How many چندتا 
F) fill out پرکردن 

4 
A) The door of the shop در فروشگاه 
B) military parade رژه نظامی 
C) religious مذهبی، دینی  
D) it’s swimming pool برای استخر شنایش  

5 
A) fire work آتش بازی  
B) traveling - airplane سفر کردن - هواپیما  

6 
 A) What time does the gift shop open?

چه زمانی هدیه فروشی باز می شود؟
 B) I think now my English is realy good.

من فکر می کنم، اکنون زبان انگلیسی ام واقعاً خوب است.

7 
A) Where are you stsaying?

B) What do they wear for Norooz?

آن ها برای نوروز چه می پوشند؟

8 
b. don’t A( در عید فطر، مسلمانان روزه نمی گیرند.  
b. Do B( آیا شما در روز طبیعت بیرون می روید. 
c. say C( آن ها نماز عیدشان را قبل از ظهر می خوانند. 
d. soldiers D( برادرانش سربازان شجاعی هستند. 
a. in the E( آیا شب یلدا در آخرین روز آذر است؟ 
a. recites F( چه کسی قرآن کریم را می خواند؟ 

 b. possible G( آیا ممکن است آن را آنالین رزرو کنیم؟ 

9 
b. Islamic revolution anniversary سالگرد انقالب اسالمی 

10 

A) holidays تعطیالت 
B) offline آفالین، برون خطی 

11 

برای  خاص  روز  یک  است.  بهار  روز  اولین  نوروز  است.  نوروز  امروز 
ایرانیان است. آن ها خانه شان را تمیز می کنند و لباس های نو می پوشند. 
دیدن  بستگان  از  مردم  نوروز،  در  می چینند.  هفت سین  سفرۀ  آن ها 
می کنند. ما بعد از نوروز به مشهد می رویم. ما با قطار به آن جا می رویم.
A) Today is Norooz Day. امروز، روز نوروز است. 
B) We go to Mashhad.  
C) True درست 
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) افسفپل امفزحرمصنفاافلکزلوا چ اود

نهـم انگلیسـی 

معمول ترین کلمات پرسشی در زبان فارسی عبارتند از : 
چه، کجا، چرا، چندتا، چه موقع، چه کسی، چطور

در زبان انگلیسی کلمات پرسشی در ابتدای جمله قرار می گیرند و عبارتند از:

Who چه کسی How چطور

What چه How many چند تا

What time چه ساعتی How much چقدر

Whose مال چه کسی Which کدام

When چه موقع Why چرا

Where کجا How long چه مدت، تا چه وقت

Who: کلمه پرسشی Who به معنی چه کسی برای پرسش در مورد انسان به کار می رود.
Who is that boy?
He is Ashkan.

What: کلمه پرسشی What به معنی چه برای پرسش در مورد اشیا، شغل و ... به کار می رود.
What is it?
It is a Pen.

Why: کلمه پرسشی Why )چرا( برای پرسش در مورد علت انجام کاری مورد استفاده قرار می گیرد.
Why is peter angry?
I don't know.

What time: کلمه پرسشی What time به معنی چه ساعتی برای پرسش در مورد وقت به کار می رود.
What time is it?
It's a quarter to ten.

برای یادگیری ساعت لغات زیر را به خوبی به خاطر بسپارید:

a quarter یک ربع past گذشته از

to مانده به minute دقیقه

half نیم ساعت

When: کلمه پرسشی When به معنی چه موقع در مورد زمان به کار می رود.
When do you go to work?
I go to work at 8 o’clock.

Where: کلمه پرسشی Where به معنی کجا برای پرسش در مورد مکان به کار می رود.
Where do you live?
I live in Tehran.

Whose: کلمه پرسشی Whose به معنی مال چه کسی برای پرسش در مورد مالکیت به کار می رود.
Whose car is this?
This is Ali's car.

How: کلمه پرسشی How به معنی چطور، چگونه برای پرسش در مورد حالت و چگونگی انجام کار به کار می رود.
How do you go to work?
I go to work by bus.

لوا چ اود

)Wh Question( کلمات پرسیش
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معمول ترین کلمات پرسشی در زبان فارسی عبارتند از : 
چه، کجا، چرا، چندتا، چه موقع، چه کسی، چطور

در زبان انگلیسی کلمات پرسشی در ابتدای جمله قرار می گیرند و عبارتند از:

Who چه کسی How چطور

What چه How many چند تا

What time چه ساعتی How much چقدر

Whose مال چه کسی Which کدام

When چه موقع Why چرا

Where کجا How long چه مدت، تا چه وقت

Who: کلمه پرسشی Who به معنی چه کسی برای پرسش در مورد انسان به کار می رود.
Who is that boy?
He is Ashkan.

What: کلمه پرسشی What به معنی چه برای پرسش در مورد اشیا، شغل و ... به کار می رود.
What is it?
It is a Pen.

Why: کلمه پرسشی Why )چرا( برای پرسش در مورد علت انجام کاری مورد استفاده قرار می گیرد.
Why is peter angry?
I don't know.

What time: کلمه پرسشی What time به معنی چه ساعتی برای پرسش در مورد وقت به کار می رود.
What time is it?
It's a quarter to ten.

برای یادگیری ساعت لغات زیر را به خوبی به خاطر بسپارید:

a quarter یک ربع past گذشته از

to مانده به minute دقیقه

half نیم ساعت

When: کلمه پرسشی When به معنی چه موقع در مورد زمان به کار می رود.
When do you go to work?
I go to work at 8 o’clock.

Where: کلمه پرسشی Where به معنی کجا برای پرسش در مورد مکان به کار می رود.
Where do you live?
I live in Tehran.

Whose: کلمه پرسشی Whose به معنی مال چه کسی برای پرسش در مورد مالکیت به کار می رود.
Whose car is this?
This is Ali's car.

How: کلمه پرسشی How به معنی چطور، چگونه برای پرسش در مورد حالت و چگونگی انجام کار به کار می رود.
How do you go to work?
I go to work by bus.

لوا چ اود

)Wh Question( کلمات پرسیش
How much: کلمه پرسشی How much )چقدر( با اسامی مفرد غیرقابل شمارش )در پایه یازدهم بیشتر با این اسامی آشنا می شوید( به کار می رود.
How much water is there in the glass?
There is a little water in the glass.

از کلمه پرسشی How much به معنی )چه قیمت، چند، چقدر( برای پرسش در مورد قیمت نیز استفاده می شود.
How much does this shirt cost?
It costs 20 dollars.

How many: کلمه پرسشی How many به معنی چندتا با اسامی جمع قابل شمارش )در پایه یازدهم با این اسامی به طور کامل آشنا می شویم.( 
به کار می رود.

How many books do you have?
I have twenty books

How long: کلمه پرسشی How long به معنی چه مدت برای پرسش در مورد طول مدت انجام کار مورد استفاده قرار می گیرد.
How long can he read this page?
He can read it in a few minutes.

 وقتی کلمه پرسشی در وسط جمله قرار گیرند، جزو کلمات ربط محسوب می شوند. بنابراین دیگر حالت پرسشی ندارند و الزم است بعد 
از آن ها فاعل به کار رود.

ضمایر اشاره: ضمایری هستند که برای اشاره به شی بی جانی از آن ها استفاده می شود، به جدول زیر توجه کنید.

ضمیر اشاره انگلیسی معادل فارسی ضمیر اشاره
this

ضمیر اشاره مفرد
این برای اشاره به نزدیک به کار می رود.

that آن - اون برای اشاره به دور به کار می رود.
these

ضمیر اشاره جمع
این ها برای اشاره به نزدیک به کار می رود.

those آن ها برای اشاره به دور به کار می رود

قید تکرار (Adverbs of Frequency): قیدهای تکرار نشان دهنده ی تکرار عمل هستند و بیانگر زمان حال ساده می باشند. مهم ترین قیدهای 
تکرار عبارتند از:

often اغلب

usually معموالً

some times به ندرت، گاهی  اوقات

always همیشه

never هرگز
محل قرار گرفتن قید تکرار:

الف( بعد از افعال am / is / are / was / were) to be( به کار می رود.
He  is        always late

to be قید تکرار   فعل
I      am        never    late.
to be قید تکرار      فعل

ب( قبل از افعال اصلی مانند )come/ go / see / watch( به کار می رود.
I always      drink tea in the morning.
فعل اصلی      قید تکرار
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) هلاف فرصفزفنحفصفصنذززلوا پسرم

نهـم انگلیسـی 

زمان گذشته ساده نشان می دهد که عملی در گذشته در زمانی معین انجام شده است و به پایان رسیده است.
ساختار جمله: 

کامل کننده جمله + گذشته فعل + فاعل  
افعال گذشته در زبان انگلیسی در زمان گذشته به دو قسمت تقسیم می شوند:

ب( افعال بی قاعده الف( افعال با قاعده 
افعال با قاعده: به فعل هایی گفته می شود که با اضافه کردن ed یا d به آخرشان تبدیل به گذشته می شوند.

  
play  played received  received   study  studied  

منفی و سؤالی کردن افعال با قاعده
برای منفی کردن در جمالت گذشته ساده کافی است کلمه didn’t را قبل از فعل اصلی استفاده کنیم:

I didn’t write a letter.
برای سوالی کردن جمالت گذشته ساده فعل کمکی did را که گذشته do است در اول جمله قبل از فاعل می آوریم. هر گاه did یا didn’t برای 

سؤالی کردن یا منفی کردن جمله بیایند ed یا d فعل را حذف می کنیم.
 )How / Where / What / Who ...,( :جمالت سؤالی به همراه کلمات پرسشی

What did I do?   
What time did Mohsen arrive?
Who listened to the Holy Quran?
Where did you watch the computer?
Who watched the cartoon?

  کلمه پرسشی Who در مورد فاعل سؤال می پرسد و جمله شکل سؤالی ندارد.

افعال to be در گذشته: افعال to be در زمان حال ساده am / is / are و در زمان گذشته was /were می باشند.
:to be ساختار جمله در زمان گذشته افعال

قید زمان گذشته + کامل کننده جمله + were / was + فاعل
حال گذشته
Am   
Is    

Are

was

were

I was happy yesterday.   

گذشته ساده:

مفرد جمع
I was

You were

He was

She was

It was

من بودم
تو بودی

او )مذکر( بود
او )مؤنث( بود
آن )خنثی( بود

We were

You were

They were

ما بودیم
شما بودید
آن ها بودند

لوا پسرم

)past tense( گذشته ساله
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