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مدّت امتحان  60 :دقیقه

امتحان هماهنگ درس زبان انگلیسی پایه نهم دوره اول متوسطه

صفحه  1 :از 3


 .1باتوجه به تصاویر  ،جمالت درست را با عالمت ( )و جمالت نادرست را با عالمت ( )مشخص کنید.




)(3











)(2




)(6

2

)(1

)(4

)(5
…………

1. I watched military parade.

…………

2. Please be quiet.

…………

3. She takes care of her child.

…………

4. They traveled by plane.

…………

5. They are singing the national anthem.

…………

6. The man hires a bus.

 .2تصویر مناسب هرجمله را مشخص کنید و حرف هر جمله را در زیر تصویر مربوط به آن بنویسید.


…………… )(4








نمره با عدد

…………… )(3

…………… )(2

…………… )(1

a. She is getting off the bus.
b. I have my leg in a cast.
c. He attends a TV program.
d. He is a nervous person.

ادامه سؤاالت در صفحه  2

نمره با حروف

نام و امضاي دبير:

نمره تجديد نظر

در صورت داشتن اعتراض :

نمره باعدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبير  :



3  از2 : صفحه



1400 ادامه سؤاالت هماهنگ درس زبان انگلیسی پایه نهم دوره اول متوسطه استان زنجان – خرداد ماه

. کلمات و عبارات زیر مربوط به کدام موضوع هستند؟ در داخل جدول هر یک را زیرستون مربوطه بنویسید.3
Hard – working – download a film – buy a ticket – watch fireworks
Travel

Festivals and
ceremonies

Personality

Media

. در تست تمرکز زیرکه دانش گرامری شما را چک میکند شرکت کنید.4

بارم

2









2.5






1. They …………. ( watch , watches , watching ) TV every afternoon.

2. Where ……….. ( do , did , does ) you go last week.
3. The boys ……….. ( were , is , was ) happy this morning.

4. The colour ……… ( off , 's , of ) bag is black.
5. We ate lunch at a restaurant ………. ( four days ago , every day , now ).

. شکل صحیح آن را بنویسید، در هر جمله یک اشکال گرامری وجود دارد که داخل پرانتز نوشته شده.5

1.5

1. Last Monday we ( play ) football at school. ………….
2. Mina fell and broke ( his ) leg. ……………
3. Now she ( are ) in hospital. …………..
. پاسخ سواالت میثم را از ستون مقابل پیدا کرده و حروف آن را بنویسید. میثم با دوستش درحال گفتگو است.6
Questions

3

Answers

1. What’s your father like? ( )

a. Yes, I was.

2. Why did you fall down? ( )

b. In the afternoon.

3. Were you at school last Monday? ( )

c. My sister.

4. When do your friends study? ( )

d. Because I ran fast.

5. Who helped you with English? ( )

e. Yes, they did.

6. Did they see the movie last night? ( )

f. A kind person.

 3 ادامه سؤاالت در صفحه
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اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

پایه نهم دوره اول متوسطه

امتحان هماهنگ درس زبان انگلیسی

................................................. :  نام
.............................. : نام خانوادگی

......................................... : نام پدر
.............................. : نام آموزشگاه
بارم

.  به سواالت زیر در مورد خودتان با یک یا دو کلمه پاسخ دهید.7

1. A: Where did you watch your favorite movie?
2. A: How do you go to school?

B:

B:



1.5

……………………….………………………

……………………….………………………

3. A: What time does your school open? B:

……………………….………………………

. متن او را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید، مبین متنی در مورد شغل پدرش نوشته.8

4.5

My name is Mobin. My father, Amin, is a firefighter. He works at a fire station near
our house. He usually takes a bus to work. But he took a taxi yesterday. He works on

shifts. He goes to work on weekends, too. He likes his job. He’s really brave. They put out
fire and save people’s lives.

) نمره1( . پاسخ دهیدTrue  و صحیح را باFalse  جمالت غلط را با،الف) با توجه به متن باال
1. Mobin’s father works at a fire station.

…….

2. He doesn’t go to work on the weekend.

…….

(  نمره0.5) . جای خالی را با یک کلمه کامل کنید،ب) با توجه به متن باال

1. His father works at a fire ………… .

) نمره3) . به سواالت پاسخ کامل بدهید،پ) با توجه به متن باال
1. What’s Amin’s job?

................................................................

2. Did he take a bus yesterday?

...............................................................

3. What do firefighters do?

...............................................................

Good luck

 20 جمع بارم









بارم


3 



2



2






2.5 

باسمه تعالي
( اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان )



تاريخ امتحان1400/02/30 :
صفحه 1 :از 1

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ ماده درسي زبان انگليسی پايه نهم دوره اول متوسطه

( با عرض خسته 
نباشيد به همكاران گرانقدر  ،نظر عزيزان محترم و مقدّم است )



 .1هر پاسخ صحیح  0.5نمره

 6. 
 .2هر پاسخ صحیح  0.5نمره

5. 




4. 

3. 

4. b

2. 

3. c

1. 

1. d

2. a

 .3هر پاسخ صحیح  0.5نمره

Media

Personality

Festivals and
ceremonies

Travel

download a film

hard-working

watch fireworks

buy a ticket

 .4هر پاسخ صحیح  0.5نمره
5. four days ago

1.5

 .5هر پاسخ صحیح  0.5نمره

3

 .6هر پاسخ صحیح  0.5نمره

4. of

3. are = is

6. a

5. c

3. were

2. did

2. his = her

4. f

1.5

 .7هر پاسخ صحیح  0.5نمره ( پاسخ های اختیاری در حد یک یا دو کلمه )

4.5

 .8الف) هر پاسخ صحیح  0.5نمره

1. watch

1. play = played

3. d

2. F

2. b

1. e

1. T

ب) پاسخ صحیح  0.5نمره
1. station
پ) هر پاسخ صحیح  1نمره

1. He is a firefighter.
2. No, (he didn’t). He took a taxi. OR He didn’t take a bus.

3. They put out fire and save people’s lives.

جمع بارم  20

