باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:
نمره کل:
ردیف

نام درس :زبان انگلیسی

تاریخ امتحان5011/6/51 :

مدت امتحان01 :دقیقه

ساعت امتحان 8 :صبح

جمع نمره با حروف:

سوالات در 3صفحه

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:
نمره

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریورماه 0011

نمره خوانداری و نوشتاری .....................

نمره نوشتاری ..................

نمره گفتاری .....................

بچه های عزیز عبارت مرتبط به هر تصویر را انتخاب کرده و زیر تصویر مربوطه بنویسید (.یک عبارت اضافی است)

A

 Keep the city clean- Interview somebody- Text a messagePut out fire- New Year holidays

)4

)2

)3

دانش آموزان عزیز با توجه به تصاویر ،جمله صحیح را با √ و جمله غلط را با ×

1

)1

مشخص کنید.
5) He is a kind man.

B
0/75

6) He hurt his leg.
7) They sing the national anthem.
بچه ها متن زیر را با کلمات داده شده کامل کنید( .یک کلمه اضافی است)

enjoys- an interview – clever- sends-updates
C

Yesterday I watched 8) .…………………. On TV. It was about a 9) …………….
1
student. He 10) …………………… working with the computer.
He 11) …………………… his blog every week.

ادامه سواالت در صفحه بعد

1

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:

نام درس :زبان انگلیسی

مدت امتحان 01 :دقیقه

تاریخ امتحان5011/6/51 :

صفحه 0

ساعت امتحان 8 :صبح

نمره

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریورماه 1044

دانش آموزان عزیز ،با دقت جملات مکالمه داده شده را به هم وصل کنید .

A

B
He is hard-working.
D

He goes to work by bus.

?12) Who is that man
?13) what’s he like

He is a postman.

?14) Where does he work

He works in a post office.

?15)How does he go to work

2

با مرتب کردن کلمات داده شده  ،به پرسش معلم پاسخ دهید.
?Teacher: What is the man doing now
You: is reading/ a newspaper/ at home/ he.

E

You: …………………………………………………….. .

0/75

)16

بچه ها با انتخاب گزینه صحیح پاسخ های داده شده را کامل کنید.

Arash

Ali

I was at home.

?17) Hi, Ali. Where (was- were) you yesterday
?)18) What did you (do- does

We (make- made) Kebab.

2

F
Yes, we always help (she- her).

ادامه سواالت در صفحه بعد

?19) Did you help your mother

2

 دقیقه01 :مدت امتحان

0 صفحه
نمره

 زبان انگلیسی:نام درس

5011/6/51 :تاریخ امتحان

:نام و نام خانوادگی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

:نام پدر

مدیریت آموزش و پرورش

 صبح8 :ساعت امتحان

:نام آموزشگاه

1044  داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریورماه، ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان

. متن زیر را به دقت بخوانید و موارد خواسته شده پاسخ دهید
Hello, my name is Farhad. I ̓ m good at playing online games with my
friends. Last Monday, something happened to my mobile. It didn’t work.
At first, I was upset. In the afternoon, I went to my uncle’s house. He
fixed my mobile, then my cousin and I went to a bookstore. I bought a
poem book. I enjoyed reading it.
Yes
1

No

20) Farhad was happy last Monday.

G

21) Farhad and his cousin went to the park.
.با توجه متن داده شده گزینه مناسب را انتخاب کنید

0/5

22) Farhad …………… with his friends.
a) plays chess

b) read poem

c) plays online games

. با توجه به متن بالا به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

1

23) Why was Farhad upset last Monday?

24) Did Farhad ̓ father fix his mobile?

=نمره کل

=نمره مستمر

=نمره شنیداری

3

= نمره برگه

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی

نام درس :زبان انگلیسی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

تاریخ امتحان1400 /6 /15 :

مدیریت آموزش و پرورش

پایه نهم شهریور 1400

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

نمره

بچه های عزیز عبارت مرتبط به هر تصویر را انتخاب کرده و زیر تصویر مربوطه بنویسید (.یک عبارت اضافی است)

A

3) keep the city clean

2) New Year holidays

هر مورد 0/25

B

4)Text a message

دانش آموزان عزیز با توجه به تصاویر ،جمله صحیح را با √ و جمله غلط را با ×

مشخص کنید.

√ )7

هر مورد 0/25

√ )6

11) updates

10) enjoys

9) clever

دانش آموزان عزیز ،با دقت جمالت مکالمه داده شده را به هم وصل کنید .
D
13) He is hard- working.
15) He goes to work by bus.

5) X

0/75

هر مورد 0/25

بچه ها متن زیر را با کلمات داده شده کامل کنید( .یک کلمه اضافی است(
C

1)Put out fire

1

8) an interview

1

هر مورد 0/5

12) He is a post man.
14) He works in a post office.

2

با مرتب کردن کلمات داده شده  ،به پرسش معلم پاسخ دهید.

E

)16) He is reading (0/25) a newspaper (0/25) at home. (0/25
بچه ها با انتخاب گزینه صحیح پاسخ های داده شده را کامل کنید.

هر مورد 0/5

19) her
متن زیر را به دقت بخوانید و موارد خواسته شده پاسخ دهید .

18) do/made

F

2

17) were

هر مورد 0/5

22) online games
G

0/75

21) No

20) No
2/5

23)Because (0/25) his mobile didn’t work (0/25).
)24) No, he didn’t.( 0/5) or No(0/25) His uncle fixed it. (0/25

همکار ارجمند

خدا قوت

1

