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: تکلیف شماره 2 زبان انگلیسی 9

دوره اول دکتر حسابی

41 - Let’s .................. some eggs for Norooz.

color wear sing clear

42 - Iranians celebrate Islamic reveloution an-ivers-ry and sing the national ant--m.

e,a / ho n,a / he a,i / ta e,i / te

43 - Where .................. ?

they go today does they come do you live she is staying

44 - Every new year, I get a small  ..................  from my father, but my sister gets a big one.

weather spring nut gift

45 - My friend .................. the Holy Quran very well.

sings speaks recites prays

46 - We usually buy .................. for Norooz. They are very beautiful.

goldfish guidebook timetable cousin

47 - I .................. you a great holiday. Happy New Year.

wash wear watch wish

48 - When do you usually eat .................. ?

clothes lunch parade gifts

49 - Who .................. the New Year meal?

colors works washes cooks

50 - Do you know the boy and the girl?  .................. names are Jack and Jill.

My His Our Their

1



«بیایید براي نوروز چند تخم مرغ رنگ کنیم.» گزینه 1 - 41

) تمیز کردن ) (آواز) خواندن        ) پوشیدن     ) رنگ زدن    

42 - anniversary / anthemگزینه 2

) می توانند درست باشند. گزینه ي ( ) و ( بعد از کلمات پرسشی (در این جا Where) جمله باید شکل سوالی داشته باشد، پس دو گزینه ي ( گزینه 3 - 43

.does استفاده شود نه do باید از they نادرست است زیرا براي (

ترجمۀ جمله: «هر سال جدید من یک هدیۀ کوچک از پدرم می گیرم، اما خواهرم یک (هدیه) بزرگ می گیرد.» گزینه 4 - 44

) آب و هوا گزینۀ 

) بهار گزینۀ 

) مغز، آجیل گزینۀ 

) هدیه گزینۀ 

«دوست من قرآن کریم را خیلی خوب تالوت می کند.» گزینه 3 - 45

) نماز خواندن ) تالوت کردن            ) صحبت کردن               ) آواز خواندن            

«ما معموًال براي نوروز ماهی قرمز می خریم. آن ها خیلی زیبا هستند.» گزینه 1 - 46

) عمو زاده / دایی زاده ) جدول زمان بندي           ) کتاب راهنما           ) ماهی قرمز        

من براي شما سال خوبی را آرزو می کنم. سال نو مبارك. گزینه 4 - 47

) آرزو کردن ) تماشا کردن    ) پوشیدن     ) شستن        

«شما معموًال چه موقع ناهار می خورید؟» گزینه 2 - 48

) هدیه ) رژه         ) ناهار         ) لباس        

«چه کسی غذا ي سال جدید را می پزد؟» گزینه 4 - 49

) پختن ) شستن                 ) کار کردن               ) رنگ زدن            

در مورد the boy and the girl (آن پسر و آن دختر – آن ها) صحبت شده است، پس صفت ملکی متناسب با آن Their است. گزینه 4 - 50
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