« باسوِ تعالي »
ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش خراساى رضَي

ًام :
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ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش
سَاات اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن (دٍرُ هتَسطِ اٍل)
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سؤال

رديف

تاريخ اهتحاى 89 /70/70 :
هدت اهتحاى  67 :دقيقه

ساعت شرٍع  8 :صبح
تعداد صفحات 2 :
تعداد سَال 0 :

بارم

دانش آموس عشیش  :ضمن آرسوی موفقیت بزای شما ،با مطالعه دقیق سؤاات ،پاسخ مناسب را در محلهای تعیین شده بنویسید .

باتوجه به تصاویر ،عبارات مناسة را در زیر َر تصویر بنویسیذ.

call the emergency – set the table– have an accident – color the eggs
1

الف

…2. …………………..

………………………… 1.

پویا متنی برای فعالیتَای شة یلذا نوشته است ،با استفاده از تصویرَا ،مته او را با عبارات مناسة کامل کنیذ.

1

ب

)(3
)(4
We go to our grandparent’s house on Yalda night. My grandfather reads the
(3)……… of Hafez. This year my grandmother wants to (4) …...…. the special food
for Yalda. My mother always helps her. We have very good time there every year.
مینا درمورد سفر خود ،مته زیررا نوشته است .قیذَای زمان مناسة را برای مته او انتخاب کنیذ و بنویسیذ.

ج

now - last summer- this year

1

My family and I take a trip every year. We want to go to Shiraz by train. My
father is booking a hotel (5) ……..………. My mother is buying tickets and packing
…………for the trip. We went to Tabriz (6)………..
با نوشته شکل صحیح فعلَای داخل پرانتس به ایمان کمک نماییذ تا مته اوکامل شود.
د

There is a hospital near our house. Yesterday, someone (7)……….. (have) a very
bad accident. He injured and he was not well at all. He (8) …….….. (brake) his leg
and hit his head on the door of the car. The emergency helped him.

صفحه1

ادامه سواات در صفحه بعد

1
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.یک عنوان مناسة با توجه به موضوعات درسی در کتاب برای مته زیر بنویسیذ
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(9) ………………………
I like to be a nurse because they take care of the patients. It's a hard job but
nurses are very kind and helpful. They work on shifts in the hospitals. They help you
when you need them

َ

.به سواات زیر در مورد خودتان در یک کلمه یا عبارت کوتاه پاسخ دَیذ
10- What is your favorite media? ………………
2

و

11- Name an injury…………………
12-What is your personality?.....................
13- How do you like to travel?......................
. یک کلمه یا عبارت بنویسیذ،مته زیررا به دقت بخوانیذ و باتوجه به آن برای َر کذام از عبارتَای جذول زیر
I work in a big hotel. Every day we connect to the Internet. We can’t do most of
the things without it. Today we have some problems without Internet. We can’t
help our guests. Now I should check in two tourists and I can’t help them. I think

1 /5

they are so angry. They are walking.
Media
14.

Personality
15.

16.
. درستی یا نادرستی جمله َا ی زیر را مشخص کنیذ، با توجه به مته باا-

1

17. Today, he can connect to the Internet.  True
18- Today life is hard without Internet.
1
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ز

travel

False

 True
False
. با توجه به مته باا به سوال زیر پاسخ کامل دَیذ-

19. Can he help the tourists today? Why?………….……………………………
جمع بارم

موفق باشيد

2 صفحه

راٌّواي تػحيح سَاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ( استاى خراساى رضَي )

درس :زباى اًگليسی

جبراًی هرداد هاُ 89

سال تحػيلی 1387-89 :

. set the table

یکی ا

تاریخ اهتحاى 89/00/07
ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش
Sanjesh.razavi.medu.ir
.color the eggs

). make (cook

. poems

.last summer

.now

. broke

.had

یکی ا رسانه ها1.

. jobs and services

یژگی ای شخصیتی .

یکی ا ج احت های جسمی.

. Internet

سایل نقلیه.

یکی ا

).( tourist ) or (check in) or (hotel

. angry

. true

. false
. No, because he can’t connect to the
Internet.

تػحيح بخص پاراگراف در آزهَى ّاي پایِ ًْن

با تَجِ بِ بارم سَال هيتَاى بطَر کلی در تػحيح بِ ضکل زیر عول ًوَد:

در پاراگراف ًَیسی بػَرت طيفی تعذاد کلوات هطخع هيگردد(بعٌَاى هثال  20تا  30کلوِ) ٍ حرٍف تعریف ٍ اضافِ بِ عٌَاى کلوِ هحسَب هی گردًذ.

بخص گراهر

بخص دیکتِ غحيح

بخص Punctuations

20درغذ بارم 2 /اضکال ٍ بيطتر

20درغذ بارم  2 /اضکال ٍ بيطتر

20درغذ بارم  2 /اضکال ٍ بيطتر

کل ًورُ ایي بخص کسر هی گردد

کل ًورُ ایي بخص کسر هی گردد

تفکيک ًورُ براساس ً 2ورُ اختػاظ یافتِ بِ ضرح زیر هی باضذ:
حذاکثرً 0/0ورُ ّر اضتباُ 0/20

حذاکثرً 0/0ورُ ّر اضتباُ 0/20

کل ًورُ ایي بخص کسر هی گردد

زیباًَیسی ٍ اًسجام هتي)(unity
20درغذ بارم  2 /اضکال ٍ بيطتر

کل ًورُ ایي بخص کسر هی گردد
اگر تػَیر یا کلوِ بِ داًص دادُ

ضَد کل ایي بخص بِ زیبا ًَیسی
اختػاظ هییابذ.

حذاکثرً 0/0ورُ ّر اضتباُ 0/20

حذاکثرً 0/0ورُ ّر اضتباُ 0/20

در پاسخگویی در کل آزمون در صورتیکه کلمه یا عبارتی ،پیام و مفهوم پاسخ را برسانذ و اشکالی در ساختار و معنی ایجاد ننمایذ دبیران میتواننذ نمره برای آن
قسمت در نظر بگیرنذ.

ّوکار هحترم خذا قَت

