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سؤال

رديف

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

. حزف مزبوط به هزتصویز را مقابل جمله ّا بنویسیذ،امیذ به ّمراه خانواده در سفر می باشذ که برای او اتفاقی رخ میدّذ

1

الف

A

B

C

D

1. The airplane is landing. (-------)

2. He is boarding the plane.(-------)

3. He had his leg in a cast. (-------)

4. He is getting off a bus. (-------)

. با توجه به تصویرّا جاّای خالی متي زیر را کامل کنیذ،امیذ یک متي در مورد عموی خود نوشته
2

My uncle is a very helpful man. He donates (5)………..………
as a voluntary work. He teaches in Helal-e-Ahmar (6)………….
(7) …..............

classes. I

ب

my finger in the kitchen yesterday when he came to

our house. He (8) ………..…

a plaster on my wound. Now it is ok!

کذام گسینه می توانذ عنوان مناسبی در مورد متي نوشته شذه توسط امیذ باشذ؟
I like the culture of my country. There are many Islamic
and Iranian anniversaries and festivals in my country. This

0 /5

weekend my friend and I plan to attend the 15th Shaaban
ceremony. My friend had an accident last week. But he likes

ج

to attend this ceremony. I will help him to attend because he
is my best friend.

9. a. Services
c. Weekdays

b. Festival and ceremony
d. Media
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 مکالمهی امیذ و دوستش رضا را کامل میکنذ؟،کذام گسینه
Omid: what is your best friend like? Reza: Actually he is very kind and helpful.
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Omid: How?

د

Reza: He always (10)……………………….

a. helped me with my lessons

b. is helping me with my lessons

c. helps me with my lessons

d. doesn’t help me with my lessons

 سپس صحیح آنّا را،رضا و امیذ با ّن گفتگویی انجام دادهانذکه از نظر دستوری(گرامر) دو اشکال دارد آن ّا را مشخص
1

Omid: What did you saw on TV last Friday? (11) (……………………)
Reza: I watch a war movie. (12) (……………………..)

.بنویسيد

ه

.در متي زیر پاسخ صحیح را در جاّای خالی بنویسيد
1

و

13. Omid: Tell me! ………….. (Where- When- Who- How) called the emergency?
14. Reza: My father called. I always …….………….. ( am going – go – goes – went)
to school by bus. But yesterday I walked to school and I had a car crash!

. به سوالّای زیر پاسخ دّیذ، باتوجه به متي.امیذ در مورد شغلّای خانواده خود یک متي نوشته است
I like a job to save people’s lives and I searched about fire fighters. I like them
because they help people. My father is a doctor and he helps sick people. My mother is
a nurse and she takes care of people in hospital. My sister is a teacher. She has an
important job because she teaches many things to children.

1

15. What does a fire fighter do? He ……………
a. helps lost children.
b. searches about his favorite job.
c. saves people’s lives.
16. Who helps sick people?
a. A doctor
b. A teacher

1

ز

c. A post man
.در مورد خودتان به سوال زیر در یک جمله پاسخ کامل دّیذ

17. What's your favourite job? Why?
……………………………………………………………….
ادامه سواات در صفحه بعد

2صفحه

« باسوِ تعالي »

ًام :

تاريخ اهتحاى 89 /03/00 :

اداره كل آموسش و پزورش خزاسان رضوي

ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش
سَاات اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن (دٍرُ هتَسطِ اٍل)

ًام خاًَادگي :
ًام آهَزضگاُ :

هدت اهتحاى  60 :دقيقه

ساعت ضرٍع  10 :صبح

درس  :زباى اًگلیسي

ضوارُي داٍطلب :

ًَبت  :خزداد ماه89

تعداد صفحات 3 :
تعداد سَال 9 :
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سؤال

رديف

بارم

امیذ چنذ تصویر و کلمه را بر روی تخته در مورد حادثه ای که ماه گذشته برای او رخ داده ،نشان داده است ،با
کمک از آن ّا یک متي

بیي  20تا  30کلمه بنویسيد( .رعایت نکات دستوري ،اماي صحيح و عامت گذاري نمزه دارد).

)( call the emergency - a letter and a stamp – snow - fall down - twist
ح
2

f

e

d

c

a

b

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

صفحه 3

ًام ٍ ًام خاًَادگي
هصحّح /دبیر

تصحیح و نمزه گذاری
با عدد

با حزوف

موفق باشيد
نمزه نهایي پس اس رسیدگي به اعتزاضات
با عدد

امضاء :

جمع بارم

با حزوف
امضاء :

10

تاریخ اهتحاى 89/03/07

راٌّواي تػحيح سَاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ( استاى خراساى رضَي )
خرداد هاُ ًَ 89بت غبح

درس :زباى اًگليسی

ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش

سال تحػيلی 1387-89 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

)2. A(0.25

)1. B(0.25

)4. C(0.25

)3. D(0.25

)6. first aid(0.5

)5. blood(0.5

)8. put/stuck/stick(0.5

)7. cut(0.5

)10. (C) helps me with my lessons(0.5

)9. (b) festival and ceremony(0.5

)12. watched(0.5

)11. see(0.5

)14. go(0.5

)13. who(0.5
)15. C (0.5

)16. (a) a doctor(0.5

…………… 17. My favorite job / It is ………….. e ause
0.5
0.5
18.
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

22درغذ بارم 2 /اضکال ٍ بيطتر

22درغذ بارم  2 /اضکال ٍ بيطتر

22درغذ 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 0/2ورُ ّر اضتباُ 0/22

حذاکثرً 0/2ورُ ّر اضتباُ 0/22

کل ًورُ ایي بخص کسر هی گردد

زیباًَیسی ٍ اًسجام هتي)(unity
22درغذ 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 0/2ورُ ّر اضتباُ 0/22

حذاکثرً 0/2ورُ ّر اضتباُ 0/22

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

