
 

We cannot change the direction of the wind …. But, remember, that we can always adjust our sails 

.همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیمیادت باشد اما  ....یم مسیر باد را تغییر دهیمما نمی توان  

ف
دی

رهرا روی همین برگه بنویسید تسوااللطفا پاسخ ر
نم

بنویسید . به آن شماره هر جمله را زیر تصویر مربوط 1

1-He is a lazy person. 2- My sister went shopping yesterday.

3- Ali interviews people. 4- He cut his finger.

1

ید .را با کلمات مناسب کامل کن گرفتهکارهایی که انجام با توجه به تصاویر مینو قصد دارد در بانک حساب باز کند  2

Today I want to (1) open an….…….in a bank. At first I should (2) ………………. a form, 

then get (3) ……………...The man works with (4) ………………………in the bank. 

 1  2   3  4

2

باسمه تعالی

نوبت دومهماهنگ  نوبت امتحانی:  آزمون ش و پرورش استان فارس نام...........................................  اداره کل آموز

خانوادگی....................... کارشناس سنجش و ارزشیابی شعبه: ........................          نهمتحصیلی  پایه:     نام

29/2/1400تاریخ امتحان:   ناحیه یک شیرازنام پدر.................................  اداره آموزش و پرورش 

 ........    ساعت شروع:نام آموزشگاه: .......................  نوشتاری زبان انگلیسینام درس: 

دقیقه 70) مهر آموزشگاه (         مدت امتحان:     نوبت : 

از چهار صفحهصفحه: یک  

ح
حی

ص
نام و نام خانوادگی  : 20نمره نوشتاری از ت

دبیر:

تاریخ و امضا:

ظر
د ن

دی
ج

نام و نام خانوادگی دبیر:: 20نمره نوشتاری از ت

تاریخ و امضا:

نمره  نوشتاری تقسیم بر دو:نمره  نوشتاری تقسیم بر دو:

:5نمره شنیداری از : 5از نمره شنیداری 

: 5نمره شفاهی از : 5نمره شفاهی از 

به عدد:  20جمع نمرات از 

به حروف : 

به عدد : 20جمع نمرات از 

 به حروف :
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 .لغت اضافی است( کنید .) یکمکالمه بین مریم و سارا را با لغات داده شده کامل  3

 download – texted – doing – address - connect 

Maryam: Hi, Sara.                          Sara: Hi. 

Maryam: Where are you?                   Sara: At home. 

Maryam: What are you ……………….?         Sara: I want to ……………a computer game. 

Maryam: What’s the website ………………….  Sara : I just ………………… it . 

1 

 پاسخ صحیح را انتخاب کنید . 4

1-Last summer I (filled – fell – felt) down and broke my leg. 

2-Ali (helps -changes –connects) TV channel to watch a movie. 

3-Reza walks to work every day,he (always hires –never hires –always goes) a taxi to 

work. 

4-My mother is ( packing –putting –playing)for trip now . 

2 

یک عبارت   B. ) در ستون بنویسید در مربعرا  Aسواالت ستون  حرف پاسخ   B   با استفاده از ستونمکالمه را بخوانید و  5

 اضافی است (

                               A                                                             B                                                                                              

1- What do you buy before Norooz?                         a) At the turn of the year 

2- Who colors the eggs for Haft seen table?               b)  We go to our uncle's house  

3- When do you recite the holy Quran?                     c) By airplane 

4-Where do you go in Norooz?                               d) My sister 

                                                                  e) New clothes 

2 

 مناسب بنویسید . عبارت یا جملهبرای هر تصویر یک  6

 

 

1- ………………………………….                      2- ……………………………………. 

1 

 بنویسید . در شماره ها ک را اشتباه گرامری وجود دارد ان ها را پیدا کرده و صحیح هری 4زیر  جمالت در 7

1- She is book a room now.               2- They travels to Tehran last week. 

3- They help I with my lessons.           4-The post office open at 8 every day. 

1-                 2-                      3-                         4-             

2 
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We cannot change the direction of the wind …. But, remember, that we can always adjust our sails 

 .اما یادت باشد همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم ....ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم

 نمره لطفا پاسخ سواالت را روی همین برگه بنویسید ردیف

 با کلمات بهم ریخته جمله صحیح بسازید . 8

 1- attack / last month / my grandfather / heart / had / a /. /   

…………………………………………………………………………………………………………………………. . 

1 

 پاسخ صحیح را انتخاب کنید . 9

1-A: Did you check the timetable?                     B: Yes, …………………... 

a) you did            b) I did                 c) I check           d) you check 

2- Mr. Salimi is searching ………….. a hotel online. 

a) with                b) to                    c) for                d) about 

3- The walls ………. Mr. Amini ……………. house are white. 

a) ’s , ‘s               b) ’s , of                c) of, ‘s             d) of , of  

4-I always …………… a book before I go to bed. 

a) am reading        b) to read              c) reading              d) read 

1 

 .بنویسیدصحیح هر یک را در شماره ها با توجه به تصاویر دیکته کلمات را کامل کرده و  10

I went to the park this morning. A li - - le boy hurt his kn - -. We called the 

emer - - n - y and they took him to the hosp - - - -. 

 

 

 

 

 1-                2-                   3-                            4-             

2 

 باسمه تعالی

 نوبت دوم هماهنگ مونوبت امتحانی:  آزن            زش و پرورش استان فارسنام...........................................                              اداره کل آمو

 ...شعبه: .....................            نهمایه:  پ     کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی             نام خانوادگی.......................                               

 29/2/1400ن: اریخ امتحات               ناحیه یک شیرازنام پدر.................................                                اداره آموزش و پرورش 

 وع:. اعت شرس .           نام آموزشگاه: ..............................                                    وشتاری زبان انگلیسیننام درس: 

 دقیقه 70) مهر آموزشگاه (                                مدت امتحان:          نوبت: 

 از چهار صفحه صفحه: سه                                                                                    
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 می گیرد (تعلق  نمره نصف دهید .) به پاسخ کوتاه پاسخ کاملبا توجه به تصاویر  11

1- Did he sleep at eight last night?  

………………………………………………………………………………… . 

 

2- What is Omid doing now?  

…………………………………………………………………………… . 

2 

 متن را با دقت بخواند و به سواالت به صورت خواسته شده پاسخ دهید .  12

Mrs.Rahmati is a kind woman, she is very helpful, too. She is an employee and 

works in a company, she does voluntary work in her free time. She enjoys helping 

people. She buys gifts for children and sometimes donates blood. She often cooks 

food for old people. 

 . (/5)مشخص کنید .   Fو جمله نادرست را با  Tجمله درست را با  -1

1- Mrs.Rahmati works at school.                  T                   F 

2- She cooks food for old people.                 T                   F 

 

 .( /5با توجه به متن کامل کنید . ) -2

3- Mrs.Rahmati does ………………………………………in her free time. 

 

 نمره(1می گیرد ()هر سوال تعلق  نمره نصفبه پاسخ کوتاه  دهید .) پاسخ کاملبا توجه به متن  -3

 

4- What is Mrs. Rahmati like? …………………………………………………………… . 

5- What does she buy for children? …………………………………………………………………….. . 

 

 

 

3 

                              Good Luck                               
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 نمره است صحیح باشد قابل قبولتمامی پاسخ هایی که از نظر همکاران بزرگوار  ردیف

 1  2 -1 -4 -3                                                                                                                          . نمره /25هر پاسخ صحیح  1

 . نمره ) دیکته مدنظر نیست تشخیص کلمه کافی است( /5 هر پاسخ صحیح 2

1-account           2– fill out          3– money           4- computer 

 

2 

 . /25جایگذاری صحیح هر کلمه در جای مناسب   3

doing – download – address – texted 

1 

 ./25هر پاسخ صحیح  4

1- fell             2- changes          3- never hires            4- packing 

2 

 . نمره/5هر پاسخ صحیح  5

1- new clothes (e)                                   2- My sister (d)      

3- At the turn of the year (a)                     4- we go to our uncle's house (b)  

  

2 

 گیرد .. تعلق می /25نمره کامل و نوشتن کلمه مرتبط برای هر شماره صحیح برای هر شماره ت یا جمله نوشتن عبار 6

 ) تمامی پاسخ های قابل قبول صحیح است (

1- stick /put a plaster on the wound, . . .  

2- travel by car – we go to travel………., . . .  

1 

 علق می گیرد ( ت) در صورت تشخیص اشتباه گرامری نصف نمره  ./5گرامر صحیح هر در هر شماره  7

1- book            booking         2- travel             traveled                      

3- I                 me            4- open                opens 

 

2 

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس               نوبت امتحانی:  آزمون نوبت دوم

 نهمکارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی                 پایه:   

 29/2/1400اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز               تاریخ امتحان: 

 

 نوشتاری زبان انگلیسی کلید ازمون 
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قید زمان در ابتدا یا انتهای  یک کلمه نامناسب جایگزاری شده باشد نصف نمره تعلق میگیرد .اگر  –جمله صحیح نمره کامل  8

 جمله هردو صحیح است. 

1- my grandfather had a heart attack last month. 

1 

 ./25هر پاسخ صحیح  9

1- (b) I did         2-(c) for          3- (c) of, ’s         4- (d) read 

1 

 . نمره/5دیکته کامال صحیح مد نظر می باشد .هر کلمه  10

1- little         2– knee           3– emergency            4– hospital  

 

2 

نمره کامل تعلق می گیرد . دبیر محترم به کلمات؛عبارات و هر انچه مرتبط باشد مقداری  تمام پاسخ های کامل قابل قبولبه  11

 دهند . نمره  اختصاص

 1-No, he slept at 10 last night. 

   ./25    ./25         ./5  

 

2- Omid/ He is studying /is writing/ . . .  

      ./ 5       ./ 5       

2 

 به پاسخ صحیح مرتبط به متن نمره تعلق می گیرد . 12

1- F                       2   T 1-  نمره (/5) .     /25هر پاسخ صحیح .                                                             

                  

  voluntary work  -3                                                  نمره(1) نمره    ./5جایگزینی کلمه موجود در متن  -2

ن صحیح پاسخ کوتاه نصف نمره ) تمام پاسخ های قابل قبول با توجه به مت –نمره  1هر پاسخ کامل صحیح با توجه به متن  -3

 است (

4- Mrs. Rahmati / She is kind and helpful 

5- she buys gifts for children. 

 

3 

  Good Luck  
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 (دانش روشنی بخش اندیشه است. امام علی)ع

 نمره لطفا پاسخ سواالت را روی همین برگه بنویسید ردیف

 بنویسید . به آن شماره هر جمله را زیر تصویر مربوط 1

 

 

    

 

 

1.  I had my leg in a cast. 

2. They’re singing the national anthem. 

3. He put out the fire last night. 

       4. I interview him every month. 

2 

در  )انتخاب کنید و حرف مربوط را در جای مشخص شده بنویسید. B یک کلمه در ستون A برای هر یک از تعاریف ستون  2

 یک کلمه اضافی است.( B ستون 

   1.  He’s not cruel. He’s……...     A) tourist 

   2. A place where a plane can take off and land.  B) ATM 

   3. A person who travels for fun.                                C) rude 

   4. A machine from which you can get money                   D) airport 

                                                                         E) kind   

                                     

2 

 باسمه تعالی

 نوبت دوم هماهنگ نوبت امتحانی:  آزمون   ش و پرورش استان فارس        اداره کل آموز           .........                  نام..................................

 شعبه: ........................           نهمبی تحصیلی                 پایه:   نام خانوادگی.......................                                کارشناس سنجش و ارزشیا

 29/2/1400تاریخ امتحان:                ناحیه یک شیرازنام پدر.................................                                اداره آموزش و پرورش 

 عصر 16:30نام آموزشگاه: ...............................            ساعت شروع:.                                     نوشتاری زبان انگلیسینام درس: 

 دقیقه 70) مهر آموزشگاه (                                مدت امتحان:          عصر نوبت :

 چهاراز  صفحه: یک                                                                                              

ح
حی

ص
ت

 

 نام و نام خانوادگی دبیر:  :20نمره  نوشتاری از  

 

 تاریخ و امضا:
 

 

ظر
د ن

دی
ج

ت
 

 : 20نمره  نوشتاری از  

  

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 

 

 و:نمره نوشتاری تقسیم بر د نمره نوشتاری تقسیم بر دو: تاریخ و امضا:

 :5نمره شنیداری از  :5نمره شنیداری از

 :5نمره شفاهی از  :5نمره شفاهی از 

 با عدد :   20جمع نمرات از 

 با حروف: 

 با عدد: 20جمع نمرات از 

 با حروف: 
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 ر را کامل کنید.دیکته: با توجه به تصاویر, کلمات ناقص زی 3

1.She always helps ch_r_ty. 

 

2.He’s a c_r_le_s man.    

 

3. We made a v_y_ge last summer.  

 

4.She tw_st_d her ankle. 

2 

 پاسخ صحیح را انتخاب کنید. 4

1. We …………….. the Holy Quran at the turn of the year.  

   a) speak            b) recite        c) sing               d) talk  

2. My grandmother ……………. special food for Norooz.  

   a) makes       b) burns        c) clears           d) builds 

3. My father bought a  ………… for my mother on Mother's Day.  

   a) ticket          b) gift           c) envelope       d) plaster 

4. I usually …………… my new clothes in festivals. 

   a) set             b) hold          c) bake             d) wear 

2 

  .کامل دهید سخپاده  به هرسوال با توجه به تصاویر داده ش 5

1. A: Who helped the lost kid?        B: …………………………………… .                       

 

2. A: Are they getting on the bus?    

 B: …………………………………… .  

                                                                                                             

 3. A: How did he hurt his head?   

B: ……………………………………………………………… . 

 

3 
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 دانش روشنی بخش اندیشه است. امام علی)ع(

 نمره فا پاسخ سواالت را روی همین برگه بنویسیدلط ردیف

 وجود دارد آنها را پیدا کنید و صحیح آنها را جلوی شماره ها بنویسید.چهار اشتباه گرامری متن زیر را با دقت بخوانید در آن  6

Last week, something happens to Ali’s laptop. It didn’t worked. At first he was 

upset. Then he called her cousin,Reza, to fix it. He came and fixed his laptop. Ali 

becomes very happy. 

1. …………………   2.  …………………  3. …………………..     4. …………………. 

2 

 یک کلمه اضافی است( )متن زیر را بخوانید و جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید . 7

(bleeding – downloaded – plaster –  emergency   – connecting) 

1. Please stick a(n) ……….……… on the wound. 

2. Mark cut his finger and it's ……………… now. 

3. Amin ………..……… the book from the internet. 

4. I called the ……………..……because my mother was not all right. 

2 

 .با توجه به  نکات  گرامری گزینه صحیح را انتخاب کنید و انید جمالت زیر را بخو 8

1-He ………… at home two days ago. 

a)is                   b)was            c)were             d) does 

2-My teacher …… me many questions yesterday. 

a)asked            b)asks            c)is asking        d) ask 

3-Akbar Abdi ……………a TV program on Sundays. 

a)often attends      b) attend often       c) attends often     d)often attend  

4. What …………. you watch yesterday evening? A quiz show. 

  a)were             b)do               c) did               d) was 

 

2 

 باسمه تعالی

 ومنوبت دهماهنگ امتحانی:  آزمون وبت ن         اداره کل آموزش و پرورش استان فارس         .....                     نام......................................

 .........عبه: ...............ش      نهم ایه:       پ     نام خانوادگی.......................                                کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی            

 29/2/1400ن: اریخ امتحات               ناحیه یک شیرازنام پدر.................................                                اداره آموزش و پرورش 

 اعت شروع:. س            نام آموزشگاه: ...............................                                   نوشتاری زبان انگلیسینام درس: 

 دقیقه 70) مهر آموزشگاه (                                مدت امتحان:          

 از چهارصفحه صفحه: سه                                                                                     
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 متن زیر را بخوانید و به سواالت زیر پاسخ دهید. 9

    Hi my name is Reza. I am 15 years old. My family and I live in Shiraz. It's a 

clean city. My father is an English teacher. He usually does voluntary work in his 

free time and he always donates blood three times a year. My mother is a nurse. 

She works in a hospital. She works on shifts. She likes her job because she helps 

people and saves people's lives. 

 مره(ن 1)  .. با توجه به متن باال جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنیدالف

 1.Shiraz is a …………. city. 

 2.Reza's father usually does ……………………work in his free time. 

 نمره( 1) مشخص کنید.  Fو جمالت نادرست را با   Tوجه به متن باال جمالت درست را با ب: ت

  3.Reza’s mother works on shifts.                         T                   F                                

  4.His father donates blood three times a month.       T                   F                  

 نمره( 1)   .پاسخ کامل دهیدج. با توجه به متن باال به سواالت زیر 

  5. Where does Reza's mother work? …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Good Luck 
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 نمره تمامی پاسخ هایی که از نظر همکاران بزرگوار قابل قبول باشد صحیح است ردیف

 نمره 0.5هر مورد  1

2             1              4             3 

2 

 نمره 0.5هر مورد  2

1.E      2.D        3.A      4.B 

2 

 نمره 0.5هر مورد  3

1.charity          2.careless         3.voyage      4.twisted 

2 

 نمره 0.5هر مورد  4

1.b       2.a        3.b        4.d 

2 

 نمره 1هر مورد  5

helped the kid(him).          2.Yes, they are getting on the bus.The police(officer) 1.  

3.He hit his head on the door. 

3 

 نمره 0.5هر مورد  6

1.happened      2.work      3.his      4.became 

2 

 نمره 0.5هر مورد  7

1.plaster            2.bleeding          3.downloaded        4.emergency 

2 

 نمره 0.5هر مورد  8

1.b              2.a            3.a           4.c             

2 

 نمره 0.5هر مورد  الف: 9

1. clean 

2.voluntary 

 

3 

 باسمه تعالی 

 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس               نوبت امتحانی:  آزمون نوبت دوم

 کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی                 پایه:   نهم

 29/2/1400اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز               تاریخ امتحان: 

 

 یکلید ازمون  نوشتاری زبان انگلیس
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نمره 0.5هر مورد ب: 

3. T 4.F

نمره1ج:

5. She works in a hospital

Good Luck
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