باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :زبان انگلیسی

اداره سنجش

تاریخ امتحان79/6/5 :

مدیریت آموزش و پرورش -----

ساعت امتحان 7 :صبح

نام پدر:

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:
ردیف

نمره شفاهی -عملی:

جمع نمره با حروف:

مدت امتحان 79 :دقیقه
سواالت در 3صفحه

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مراکز آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931
and

words

نمره

Phrases

بچه های عزیز با توجه به تصاویر عبارت های زیر را کامل
کنید.
A

57/0

3. …….…… a taxi

1. call ………………..

2. ………………..finger

علی باید با توجه به معانی جمالت گزینه مناسب را انتخاب کند آیا می توانید او را یاری کنید؟!

B

)1. My grandmother is ----------- the special food. (wearing – working – making

1

)2. Football players -------the National anthem before a game. (sing –recite –say
)3.The children buy -----for their mothers in mother’s Day. (ticket-gift-money
)4. My brother cut his hand. It is ----------- now. (bleeding – breaking – taking
C

بچه های عزیز شماره عبارت های هر تصویر را مقابلش بنویسید( .یک عبارت اضافی است)
1) talk to a reception

57/0

2) a car crash
3) an angry boy
4.use Information technology
با انتخاب بهترین گزینه مکالمه های زیر را کامل کنید.

d)talkative

? 1.A: Is Your uncle very -----------
B:Yes, he is a firefighter. He saves people’s lives.
a) brave
b) careless
c) rude

d) celebrated )a

?2.A:where did you get this computer dictionary
B:I --------- it from the Internet.
a) exchange
b) connected
c) downloaded

D

1

ادامه سواالت در صفحه بعد

5/0

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :زبان انگلیسی

اداره سنجش

تاریخ امتحان79/6/5 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 7 :صبح

مدت امتحان 79 :دقیقه
سواالت در 3صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931

نمره

مکالمه زیر را بخوانید و جاهای خالی را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید(یک کلمه اضافی است).

)(hold - account – trip - poems - wear
?A: Do you like Norooz
B: Yes, I always-------- my new clothes and visit my relatives.
?A: Really! Do you go on a ---------

E

B: Yes, we usually go to Mashhad.

1

?A: Do you ------- any ceremonies
B: Actually, we participate in many festivals.
?A: What do you like to do tonight
B: I like to read -------- of Hafez.
در متن زیر  4اشتباه گرامری مشخص شده را تصحیح کرده و در جای خالی بنویسید.
F

Amir’s mother sometimes watches movies at home. Last week, there were a comedy film
on TV. Her mother didn’t liked it She changed the TV channel and she see a war movie.

4.----------

3.-----------

2. ----------

1

1.-----------

بچه های خوبم با توجه به تصویر داده شده به هر سوال پاسخ کامل دهید.
?1.Did he bake a cake last week
1
?2.where are they going now
فرودگاه
مهراباد
H
با کلمات داده شده جمله مناسب بنویسید.
1. attended - I – a –last night – program - TV .
-----------------------------------.

ادامه سواالت در صفحه بعد

2

1

 دقیقه79 :مدت امتحان
 صفحه3سواالت در

نمره

 زبان انگلیسی:نام درس

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

79/6/5 :تاریخ امتحان

اداره سنجش

 صبح7 :ساعت امتحان

............................. مدیریت آموزش و پرورش

:نام و نام خانوادگی
:نام پدر

:نام آموزشگاه

7931  داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور، امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان

ردیف

.بچه های خوب جاهای خالی را با افعال مناسب کامل کنید
570

1.Who --------- your best friend? (to be).

I

(2.Zahra----------- milk for breakfast yesterday. (drink)
Reading
.متن زیر را با دقت بخوانید
Arman is a fire fighter. Last week he went to put out a big fire in a small house. There
was a child in the fire .The child hurt her ankle and could not come out of the house
.Arman went into the fire and saved the child. He hurt his back. He got some
5/0

bruises on his hands and legs. He is in the hospital now. But he is very happy he saved
the child.

. مشخص کنیدF  و جمالت غلط را باT جمالت درست را با
1.There was a child in small house.(

)

2.Arman could not come out of the house.(
57/0

)

I
.باتوجه به متن جاهای خالی را کامل کنید

1.The child hurt her ---------.

2.He went to put out a big ---------

3.There was a -------- in the fire
------------------------------------------------------------------------------------------------.با توجه به متن پاسخ کامل بدهید
1/50

1.What is Arman’s job?
2.Where is Arman now ?
3.Why is Arman happy now?

3

بسمه تعالی
 زبان انگلیسی:نام درس

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

79/6/5 :تاریخ امتحان

اداره سنجش

.نظر همکاران در تصحیح محترم است

نمره

1
52/0

520
1

1

1.call the emergency (52/0)
1.wearing (52/0)

/.cut finger (52/0)

/.sing (52/0)

1. b (52/0)

3.gift (52/0)

/.C (52/0)

.a)brave (52/0)
Wear(52/0)
was(52/0)

4.see

saw (52/0)

52/0

3.hire a taxi (52/0)

A

4.bleeding (52/0)

B
C

/.c)downloaded(52/0)

D

trip (52/0)

were

ردیف

4.a (52/0)

/.Her

hold (52/0)
his(52/0)

poems(52/0)
like(52/0)

3.liked

/ .They are going to Mehrabad airport .

52/0

52/0

52/0

1.I attended a TV program last night.
520
520

E
F

1.Yes, he did.He baked a cake.
1

 داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور، دانش آموزان

............................. مدیریت آموزش و پرورش

7979 پایه نهم شهریورماه

52/0

راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی

52/0

G

H

52/0

1.is (52/0)

/.drank (52/0)

I
J

1.(T) (52/0)

/.(F) (52/0)
K

1.ankle (52/0)

/.fire (52/0)

3.Child (52/0)
L

1.He is a firefighter. (fire fihter) (5//0)
/.He is in the hospital now .(520)
52/0
3.because he saved the child .(520)

.موفق و پیروز باشید

1

