اداره سنجش آموزش و پرورش

مدت آزمون 15 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/18 :

پایه نهم
ردیف

شرح سواالت

بارم

1

میترا در آزمون تعیین سطح انگلیسی شرکت کرده است .مدیر آموزشگاه از شما میخواهد با توجه به تصویرها ،پاسخهای

1

او را بررسی کنید .در مقابل پاسخ درست میترا  Yesو در مقابل پاسخ نادرست او  Noبنویسید.

2

……… 2. She clears the table.

……… 1. The plane is taking off.

……… 4. He puts out fire.

……… 3. They update a blog.

بهنام عکس دو برادرش را به شما نشان میدهد و آنها را معرفی میکند .او از شما میخواهد ویژگی شخصیتی هر یک از

1

آنها را بنویسید.

3

Behnam: He is sohrab.

Behnam: He is kian.

)You: He is ……………… . (6

)You: He is ……………… . (5

معلم زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه قصد دارد بهترین گروه کالسی را مشخص کند .به همین منظور متن زیر را در اختیار
گروهها قرار داده و از آنها خواسته است با توجه به تصویرها و واژههای داده شده متن زیر را کامل کنند .شما در کامل
کردن متن زیر آنها را یاری کنید.

charity

take care

war movies

1

blood

My uncle is very kind. He does a lot of voluntary work. He donates …………… (7) and
helps ………… (8) He also likes to ……………(9) of poor little children and play with them.
My uncle always watches TV in the evening. He loves …………… (10).

4

آقای تام براون ،از دوست ایرانی خود بهروز سؤالهایی در مورد مراسم باستانی نوروز کرده است .پرسشهای تام را به
پاسخهای بهروز وصل کنید.
* Yes, we do.

?Tom (11): What are Iranian people like

* We visit our relatives

?Tom (12): Do you recite the holy Quran

* They are kind and clever.

?Tom (13): Do you eat special food in Norooz

* Yes, Sabzi polo and fish.

?Tom (14): What do you do in Norooz
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اداره سنجش آموزش و پرورش
شهرستانهای استان تهران

 دقیقه15 :مدت آزمون
98/3/18 :تاریخ آزمون

)سؤاالت امتحان هماهنگ نوبت دوم درس انگلیسی (نوشتاری

پایه نهم

بارم

شرح سواالت

ردیف

1

 اما او معادل. ریچارد تعریف کند،مهرداد میخواهد خاطرهی سفر تابستان گذشته اش را برای دوست انگلیسی خود

5

. جملههای او را کامل کنید، مهرداد از شما میخواهد با توجه به تصویرها.انگلیسی برخی واژهها را فراموش کرده است
Last summer, I decided to go to Yazd with my friend Ali. He is one of my best
friends. Ali is a ……………… (15) driver. He always drives fast. On the way to Yazd, we
had a very bad …………… (16). I broke my …………… (17) and Ali …………… (18) his back.
We had to come to Tehran by an ambulance!

1

.گفتگوهای زیر را بخوانید و پاسخ درست را انتخاب کنید
19. A: Did he open an account?

B: …………………………

a. No, he didn't.

b: No, he wasn't.

20. A: Does Bita hire a taxi?

B: …………………………

a. Yes, she is hiring a taxi.

b. Yes. She hires a taxi.

6

21. A: What are they watching?
B: …………………………
a. They watch military parade.
b. They are watching military parade.
22. A: Where did I go this morning?
B: …………………………
a. you went to the park.
B. You go to the park.

1

 در متن نمایش آنها چهار اشتباه گرامری.نیما و ع لی در محور زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی شرکت کردهاند
 او از شما میخواهد اشتباههای گرامری را درست کرده و.وجود دارد که معلم زبان انگلیسی زیر آنها خط کشیده است
.درون پرانتز بنویسید
Nima: Hi Ali. Reza and I am (………………) (23) at the airport. Where are you?
Ali: I'm at the airport, too. I'm check (……………………) (24) the time table.
Nima: Really? We are exchanging money now.
Ali: Good. Oh! Do (………………) (25) you book a hotel last week?
Nima: No, I book (…………………) (26) it yesterday.
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پایه نهم

اداره سنجش آموزش و پرورش
شهرستانهای استان تهران
سؤاالت امتحان هماهنگ نوبت دوم درس انگلیسی (نوشتاری)

ردیف

شرح سواالت

بارم

8

خانم اکبری جدول روزنامه نیویورک تایمز را حل کرده است .او برای نوشتن رمز جدول باید واژهها و عبارات زیر را مرتب

1

کند و با آنها یک جمله بسازد .در این کار او را همراهی کنید.
connected / she/ last month/ to the Internet/.
…………………………………………………………………………………… )(27

9

سروش دانشآموز کالس سوم ابتدایی است .انشای او را در مورد روز پدر بخوانید و به پرسشهای  28تا  31پاسخ دهید.

2

Today is Father's Day. I bake an apple cake for my father and my mother makes
chicken and rice. That's my father's favorite food. Yesterday, my mother and I
went to a gift shop. I bought a brown belt for my father and my mother bought a
brown suit fir him.

با توجه به متن باال ،جمله درست را با  Yesو جمله نادرست را با  NOمشخص کنید.
……………… 28. Soroosh bought a brown belt for his father.
………… 29. Soroosh's father doesn't like chicken and rice.

با توجه به متن به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
…………………………… ?30. What did his mother buy in Father's day
……………………………… ?31. Does Soroosh bake an apple cake

جمع نمرات
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مدت آزمون 15 :دقیقه
تاریخ آزمون98/3/18 :

پایه نهم
ردیف

اداره سنجش آموزش و پرورش
شهرستانهای استان تهران
سؤاالت امتحان هماهنگ نوبت دوم درس انگلیسی (شنیداری)

www.gama.ir
بارم

شرح سواالت

1

به فایل شنیداری با دقت گوش دهید و تصویرها را به ترتیب شمارهگذاری کنید.

1/5

2

به فایل شنیداری با دقت گوش دهید .در مقابل جمله درست  Yesو در مقابل جمله نادرست  NOبنویسید.

1/5

……………… 1. Mr Shirazi travels to different countries each year.
……………… 2. He participated in an online course last year.
…………… 3. He is a mechanic engineer.

3

2

الف) به فایل شنیداری گوش دهید و به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
?1. How many movies were there in the cinemas
…………………………………………… There were
?2. What did she watch in the cinema
………………………………………… She watched

ب) یکبار دیگر به فایل شنیداری گوش دهید و گزینه درست را انتخاب کنید.
)3. She watched the comedy ………………… (at home/ in the cinema
)4. There were ………………… people in the cinema. (some/ a lot of

جمع نمرات
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اداره سنجش آموزش و پرورش

www.gama.ir

پاسخنامه

شهرستانهای استان تهران

)(نوبت صبح

سؤاالت امتحان هماهنگ نوبت دوم درس انگلیسی

بارم

شرح سواالت

ردیف

بخش نوشتاری
1

1. Yes

2. No

1

5. Funny

1

7. blood

1

11. They are kind and clever.

3. No

4. Yes

1

5. Angry
8. Charity

9. Take care

2
10. War movies

3
4

12. yes, we do
13: yes, Sabzi Polo and Fish
14. We visit our relatives

1

15. careless

16. Accident/ car crash

17. leg

18. Hurt

5

1

19. a

20. b

21. b

22. a

6

1

23. are

24. am checking

25. did

26. Booked

7

1

27. She connected to the Internet last month

2

28. Yes

29. No

30. A brown suit

8
31. Yes, he does

9

بخش شنیداری
1/5

3/5/1

1

4/2/6

1/5

1. Yes

2

2. Yes
3. No

2

)الف
1. Two
2. the cartoon

)ب
3. at home
4. a lot of
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