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 ردیف سؤاالت نمره
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پریا متنی را به زبان انگلیسی تهیه کرده ولی بعضی از کلمات را نمی داند و به جای آنها از تصاویر استفاده کرده. با کمک 

 تصاویر و لغات داده شده متن او را کامل کنید.

(takes care – show – emergency – gets on – hospital – baking) 

Today is my birthday. I'm very happy. I'm watching TV. There is a quiz ...(1)...on TV. 

My mother is in the kitchen. She is......(2).....a cake for my birthday. She is very kind. 

She does......(3).....work. She.....(4).....of my grandmother, too. My father is a doctor. 

He doesn’t go to work by his car. He… (5)….a bus every day. He works in a...(6).... . 

1) ……………….                      2) ……………….                    3) ………………. 

4) ……………….                      5) ……………….                    6) ………………. 

 

 

 

 

 

A 

1/5 

کتاب درسی خود دبیر زبان انگلیسی از گروههای دو نفره دانش آموزان خواسته تا مکالمات کوتاهی پیرامون موضوعات 

 .گرددمکالمه آنها کامل  تا را خط بکشیدداخل پرانتز  کلمه درست بسازند. زیر

7. A: Where (was - were) you this morning? 

    B: I was at home. I (participated - participate) in an on line test.  

    A: Well done! 

8. A: (What- How) can I help you?  

    B: I want to (take out- install) some money.  

    A: Ok, please say your account number.  

    B: Sure. 

9. A: (Is - Does) your mother setting the table? 

    B: No, she's talking to our neighbor (of-'s) daughter in the yard. 

    A: Say hello to her. 

B 
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14 15 

16 17 

 ردیف سؤاالت نمره

1 

روزانه اش می باشد. او در قسمت گرامر دچار مشکل شده است. با انتخاب بهترین احسان در حال نوشتن گزارش کارهای 

 گزینه به او در نوشتن گزارش کمک کنید.

I'm Ehsan Amiri. I'm from Hamedan. I want to travel to Isfahan. There .....(1).....(am, 

is, are) many interesting places there. Yesterday I ...(2).... (bought, buy, buying) a 

ticket. I'm at home now. I'm .....(3).... (book, booking, booked) a hotel online. There is 

a form on its website. I'm filling out ....(4)..... (them, us, it).  

10) ………………….                         11) ……….…………. 

12) ………………….                         13) ………….………. 

C 

1 

تا در مورد تابستان خود انشایی به انگلیسی بنویسد. متن او را بخوانید و شماره عبارات  است دبیر زبان آرش از او خواسته

 مربوط به هر تصویر را در زیر آن بنویسید.

Last summer, my family and I went to my grandfather’s farm. He has a horse.  

I rode his horse. But the horse ran very fast. I fell down and broke my leg.  

for one  had my leg in a cast.  I called 115g. It hurt a lot. My mother I started cryin

month. D 

1/5 

نا اند تا با این شغل بیشتر آش بیتا و دوستانش در هفته مشاغل از طرف مدرسه به ایستگاه آتش نشانی شهرستان رفته

 را کامل کنید. ،آتش نشانان داشته استمرتب کردن کلمات داده شده گفتگویی را که بیتا با یکی از  شوند. با

18) Bita: ................................................?     

       (your– what's – job –?) 

Fire fighter:  I'm a fire fighter. 

19) Bita: ................................................?   

       (do – work – you – where – ?)  

Fire fighter: At a fire station. 

Bita: What does a fire fighter do? 

20) Fire fighter: ..................................................     

       (fire – saves – he – and – puts out – lives – people's  – .) 

 

E 
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 ردیف سؤاالت نمره

1 

 متن زیر  درباره اردوی مدرسه و حوادث احتمالی آن است شکل صحیح هر یک از فعلهای داخل پرانتز را بنویسید.  

21) I usually ................ (go) to school trips. 
22) Three weeks ago we ................(have) a car crash. 

23) I .................. (twist) my ankle.  

24) I ................(be) at home for two weeks. 

F 

1 

متن زیر قسمتی از نوشته سپهر در مورد فواید تکنولوژی است. او در حال ایمیل کردن این متن به دوستش است که در 

 .نظر امالیی اشتباه تایپ شده است. آنها را تصحیح کنید انگلیس زندگی می کند. اما به دلیل تایپ سریع بعضی از کلمات از

My family use information tecnalogy a lot. I work with my computer every day. My 

brother often canects to the Internet and installs an antivirus program. Yesterday, my 

father receved an e-mail from his friend in Germany. My mother participated in an 

online corse last month. My little sister is downloading a comedy on the net now. 

25) ………………….                         26) ……….…………. 

27) ………………….                         28) ………….………. 

G 

1/5 

که خود و اعضای خانواده شان هر سال به مناسبت را تا چند نمونه از کارهایی  است خواسته آموزان دانشمعلم شیما از 

 .بنویسند. به او کمک کنید تا با نوشتن سه جمله متن زیر را کامل کند ،فرا رسیدن عید نوروز انجام می دهند
We buy new clothes for Norooz every year. 

29) My mother .......................................  

30) .......................................................... 

31) .......................................................... 

32) ...........................................................  

H 

جمع کلموفق باشید.                                                                                                                                                                    

 تجدید نظر پس از اعتراض                                               -2

  با حروف     نمره با عدد                  

   
   

   
ره

نم
 

  

امضاء            مصححنام و نام خانوادگی                

   جمع کل:

 امضاء              مصحح نام و نام خانوادگی                     
 

 مصحح                                                -1

 نمره با عدد     با حروف              

   
   

   
ره

نم
 

  

 امضاء                مصحح نام و نام خانوادگی             

  نمره برگه

  نمره شنیداری

   نمره گفتاری

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 .....................................شماره داوطلب:                        تعالی                 باسمه           نام شهرستان/ منطقه:                                             

 .................................نام: .......................              پرورش                   و وزارت آموزش                                        51ساعت شروع امتحان:  

 .......................................نام خانوادگی:..              پرورش استان همدان     و اداره سنجش آموزش                 51/3/5331تاریخ امتحان: 

 ......................نام پدر: ...........................   دوره اول متوسطه  پایه نهمتحصیلی  هماهنگ استانی  ارزشیابی       دقیقه70زمان پاسخگویی:  

 ....................................... نام آموزشگاه:                                    زبان انگلیسی درس:                   3تعداد صفحه:                        عصرنوبت:  

 .نمایید دریافت  http://sanjesh.hamedansch.irآدرس طریق از آزمون از پس ساعت 3 را درس این تصحیح راهنمای و سؤال توانند می  عزیز آموزان دانش و گرامی همکاران

 

1 
 

 ردیف سؤاالت نمره

1 

شماره هر تصویر را در مقابل جمله درست آن اشاره شده است. برخی از خدمات موجود در شهرها جمالت زیر به  در

 (.بنویسید.)یک جمله اضافی است

1) You can take out money from an ATM. (........) 

2) You can get on a bus to go to work or school. (........) 

3) The fire fighters put out the fire. (........) 

4) The police help the lost children. (........) 

5) Our people help the charity. (........) 

 

 

A 

1 

و از دانش آموزان خواسته تا عبارات دو ستون را به هم ربط دهند. شما  است کالس مسابقه ای برگزار کردهمعلم زهرا در 

 ؟ربط داده که برنده مسابقه شده است  Bرا به  Aفکر می کنید زهرا چطور ستون 

A B 

6) They sing ............... at school.  

7) Many people use ............... in their lives. 

8) Iranians celebrate ............... together. 

9) Some students participate................... 

a) in an on line course 

b) Islamic revolution anniversary 

c) the national anthem  

d) Information Technology 
 

B 

1 

فرزانه فردا امتحان زبان دارد. مادرش تعدادی از تصاویر و جمالت را در اختیارش گذاشته که باید با توجه به تصاویر جمالت 

 مشخص کند. اگر شما جای او بودید چگونه پاسخ می دادید؟ جمالت نادرست را با عالمت  و درست را با 

10) He is a rude student.                  

11) We are traveling to Mashhad by train.  

12) He is exchanging money.     

13) My mother connected to the Internet yesterday.  

 

 

 

C 
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1 

هر عبارت را در  خواهد مبینا در حال انجام تمرین درس زبان انگلیسی است. او جدول زیر را طراحی کرده است و می

 .قسمت مربوط به خود داخل جدول بنویسد. او یک مورد را انجام داده است. به او در کامل کردن جدول کمک کنید

 

(angry- attend a TV program- open an account- bleeding- Yalda Night) 

Health and 

Injuries 
Media 

Festivals and 

Ceremonies 
Services Personality 

17).................. 16).................. 15).................. 14).................. angry 
 

D 

1/5 

مادر علی می خواهد زبان انگلیسی یاد بگیرد و علی جمله هایی را به او داده و از مادرش خواسته تا کلمه مناسب برای 

 مادر علی کمک کنید تا درست انتخاب کند.جاهای خالی را انتخاب کند. به 

 

18) My mom ................ some cake last night. (bakes- bake- baked) 

19) When does the door ................... the library open? ('s-s'-of) 

20) A: Did you see the war movie last night? 

       B: Yes, I saw................ (them- it- its)  

21) It................. sunny yesterday. (was- were- is) 

22) She ................... an antivirus program now.  

       (installs- installing- is installing) 

23) A: ................... does she take the bus? (Who- Why- How) 

       B: Because it's fast.  

E 

2 

غلط گرامری  4را اصالح کند. به او در تصحیح  ،معلم سبحان از او خواسته است که متنی را که درباره پدرش نوشته است

 .کمک کنید
My father is a driver. He like traveling. He has a big car. Last month he has a car crash, 

He breaks his arms. Now, he is very sad and his arms were in the cast.  

24)..............              25).................  

26)...............              27)................ 

F 
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  کلمات را در ترتیب درست خود قرار دهید.

28) country / are / of / my /the people / hard working / kind /and. 

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

29) listen / Sima / did / the news / on / to / the radio /? 

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

G 

1/5 

 .االت مربوط به آن پاسخ دهیدؤآنرا به دقت بخوانید سپس به س د یک دختر نویسنده به نام الیناست.داستان زیر در مور
    Elina was a young and happy girl. When she was 7 years old. She had a bad accident. 

She was in the car with her family. Their car hit a big tree. Elina hurt her legs. She 

didn't walk after the accident, But she was very brave. She stayed at home and studied 

hard. She wrote many nice stories. She became a famous writer. She wrote stories for 

children. Many children like her stories. 

 بگذارید. F نادرست و جمله T در مقابل جمله درست

30) When Elina was 7 her father broke his hand. (.........) 

31) She was brave. (.........) 

 االت زیر پاسخ دهید.ؤباتوجه به متن به س

32) Was she a famous writer?  

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

33) Where did their car hit? 

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

H 

موفق باشید.                                                                  جمع کل                                                                                                10  
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ره

نم
 

  

 امضاء                مصحح نام و نام خانوادگی             

  نمره برگه

  نمره شنیداری
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 دقیقه 78مدت امتحان :  صبح03:8 ساعت شروع: زبان انگلیسی:  درس امتحان هماهنگ استانی سؤاالت راهنماي تصحيح 

 8:30/:/80 تاريخ امتحان :     نهم دوره اول متوسطهپايه:  

 داوطلبان آزاد  روزانه، مدارس آموزش از راه دور، بزرگساالن و دانش آموزان

 8:30خرداد ماه  سال  
 استان همدان اداره سنجش آموزش و پرورش

 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
   

A 

1) show        2) baking           3) emergency   

4) takes care        5) gets on                   6) hospital  

 نمره 52/0هر مورد 

1/5 

B 

7) were- participated 

8) How- take out 

9) Is-'s 

 نمره 52/0هر مورد 

1/5 

C 
10) are       11) bought         12) booking        13) it 

 نمره 52/0هر مورد 
1 

D 
 تصوير چهارم (17        تصوير اول (16        تصوير دوم (15     تصوير سوم (14

 نمره 52/0هر مورد 
1 

E 

18) What's your job? 

19) Where do you work? 

20) He puts out fire and saves people's lives. 

 نمره 2/0هر مورد 

1/5 

F 
21) go                  22) had         23) twisted        24) was 

 1 نمره 52/0هر مورد 

G 
25) technology      26) connects                  27) received        28) course  

 نمره 52/0هر مورد 
1 

H 

 جمالت پيشنهادي

29) My mother sets Haftseen table. 

30) My sister and I color the eggs. 

31) My father recites the Holy Quran. 

 نمره 2/0هر مورد 

1/5 

 10 جمع نمره                                             همکار محترم، خدا قوّت.                                                                       

 

  همکار گرامی 

 گيرد. به ساير پاسخ هاي صحيح نيز نمره تعلق می
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 دقیقه 70دت امتحان : م 51 ساعت شروع: زبان انگلیسی:  درس امتحان هماهنگ استانی سؤاالت راهنماي تصحيح 

 51/3/5331 تاريخ امتحان :     نهم دوره اول متوسطهپايه:  

 داوطلبان آزاد  روزانه، مدارس آموزش از راه دور، بزرگساالن و دانش آموزان

 5331خرداد ماه  سال  
 استان همدان اداره سنجش آموزش و پرورش

 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
   

A 
 تصوير شماره1 (5       اضافی (4      تصوير شماره2 (3  تصوير شماره4 (2  تصوير شماره3 (1

 نمره 22/0هر مورد 
1 

B 

6)   (c) the national anthem 

7)   (d) Information Technology 

8)   (b) Islamic revolution anniversary 

9)   (a) in an on line course 

 نمره 22/0هر مورد 

1 

C 
 نادرست (                  13درست (               12نادرست (     11درست (10

 نمره 22/0هر مورد 
1 

D 

14) open an account 

15) Yalda Night 

16) attend a TV program 

17) bleeding 

 نمره 22/0ر مورد ه

1 

E 

  18) baked                     19) of                        20) it            

21) was                        22) is installing         23) why 

 نمره 22/0ر مورد ه
1/5 

F 
24) likes                  25) had         26) broke        27) are 

 نمره 2/0هر مورد 
2 

G 

28) The people of my country are kind and hard working. 

29) Did Sima listen to the news on the radio? 

 نمره 2/0هر مورد 

1 

H 

30) F         31) T 0/5 

32) Yes, She was a famous writer. 

33) Their car hit a big tree. 

 نمره 5/0هر مورد 
1 

 10 جمع نمره                                             همکار محترم، خدا قوّت.                                                                       
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