بسمه تعالی
سئواالت ارزشیابی هماهنگ استانی درس :زبان انگلیسی

پایه  :نهم دوره اول متوسطه

نام و نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

ساعت شروع  8 :صبح

مدت امتحان  90 :دقیقه

تاریخ امتحان1401 /2 /28 :

تعداد صفحات 4 :صفحه
اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد ،طرح جامع و مدارس آموزش ازراه دور نوبت اردیبهشت /خردادماه 1401

استان سیستان و بلوچستان
تذکر :پاسخ سئواالت را با استفاده ازخودکار مشکی یا آبی درمقابل آن بنویسید
نام و نام خانوادگی و امضا ی مصحح:

نمره گفتاری

نمره شنیداری

ردیف

جمع کل با عدد

نمره کتبی

جمع کل با حروف
بارم

سؤاالت شنیداری

در یک فعالیت کالسی ،میالد تصاویری را روی تخته کشیده است و جمالتی را درباره آنها میگوید .با توجه به جمالتیی کیه
میشنوید تصاویر را شماره گذاری کنید.
3

1

محمد در حال ارسال فایل صوتی برای مهدی و توضیح حادثهای است که دیروز برای دوستش علی اتفاق افتاده است .بخش-
هایی از جمالت زیر ناقص است .با توجه به فایل صوتی محمد آنها را کامل کنید.

3

2
Ali ……….... his finger yesterday. He …………….. in a garage fixing his bicycle.
When it ………………… his father tried to put a …………….. on the wound.
It was ………………….. . His father took ………………. to the hospital.
سعید در مورد فرهنگ ایرانیان و آداب و رسوم عید نوروز برای دوست خارجی اش توضیحاتی میدهد .بیا توجیه بیه فاییل
صوتی توضیحات او را کامل کنید.





3



I like the culture of my country. There are many ceremonies and ……………in Iran. One of them is
Norooz. Iranian people …………. Norooz holidays.
They ……….their houses, buy …………. and …………..the Haft-seen table. They normally
…………. their relatives in Norooz and give ……………to children too.
We ………….go to my grandparents’ houses in Norooz. My grandmother cooks the New year meal.
« ادامه ی سئواالت در صفحه دوم »

توجه :برخی ازموارد تخلف درارزشیابی دوره اول متوسطه عبارتنداز:
الف)همراه داشتن کتاب ،جزوه  ،یادداست ،تلفن همراه ومانندآن اگرچه به موضوع امتحان مربوط نباشد ومورد استفاده قرارنگرفته باشد.
ب)استفاده از کتاب ،جزوه ووسایل دیگرب رای پاسخگویی به سئواالت امتحانی  ،استفاده از اطالعات دیگران به هرنحو یادادن اطالعات درسی خودبه دیگران اعم از اینکه درجلسه امتحان یا درهنگام تصحیح ورقه یا بعد ازآن معلوم گردد.
پ)فرستادن شخص دیگری به جای خودبه جلسه امتحان وهمچنین شخصی که ورقه امتحانی اش توسط فرددیگری نوشته شده باشد.
ت) اخالل درنظم حوزه یا جلسه امتحانی به هرنحو

4

سئواالت ارزشیابی هماهنگ استانی درس :زبان انگلیسی
شعبه کالس :

نام ونام خانوادگی:

پایه  :نهم دوره اول متوسطه

ساعت شروع  8 :صبح

تاریخ امتحان :

شماره داوطلب:

تاریخ امتحان1401 /2 /28 :

تعداد صفحات 4 :صفحه

دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد ،طرح جامع و مدارس آموزش ازراه دور(دوره ی اول متوسطه)نوبت اردیبهشت /خرداد ماه 1401

 90دقیقه

اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی
استان سیستان و بلوچستان

تذکر :پاسخ سئواالت را با استفاده ازخودکار مشکی یا آبی درمقابل آن بنویسید

ردیف

بارم

سؤاالت

مهران در یک مسابقه تلویزیونی شرکت کرده است .او باید درستی یا نادرستی جمالت را با قرار دادن  در مقابل جمله
درست و  در مقابل جمله نادرست مشخص کند .به او در انجام این کار کمک کنید.

2

4
2

3

4

1

2) He has a black eye........

1) Sardar Soleimani was brave ........

4) fire fighters put out fire ........

3) He is checking the passport .......

زهرا از خاطرات سفرش به ساحل کنارک برای دوستش مینا نوشته است .بخشهایی از نوشته او ناقص است .با استفاده از
کلمات داده شده خاطرات او را کامل کنید( .یک کلمه اضافی است)
nature – connected – wear – quiet – message - kind

5

2/5

Last Norooz we went to Konarak with my family. Konarak is a ……………. City. Its people are very
……………… and patient. They ……………… special clothes. We went out on ……………… day.
We went to Zarabad beach. I ………………. to the Internet and sent nice photos from there to my
friends.
میالد میخواهد اتفاقاتی را که سال گذشته برای رفتن به اردوی مدرسه برایش افتاده رابه زبان انگلیسی در دفتر یادداشتش
بنویسد .اما در انتخاب عبارت مناسب مشکل دارد .به او کمک کنید
We went to Taftan mountain last week. When I wanted to climb the mountain, I fell and ……………..
and I had some …………………...

6

my leg.
2

……My teacher called the …………….
They came and took me to the hospital. I had my leg in a ……………..…… for 2 weeks.
« ادامه ی سئواالت در صفحه سوم »
توجه :برخی ازموارد تخلف درارزشیابی دوره اول متوسطه عبارتنداز:
الف)همراه داشتن کتاب ،جزوه  ،یادداست ،تلفن همراه ومانندآن اگرچه به موضوع امتحان مربوط نباشد ومورد استفاده قرارنگرفته باشد.
ب)استفاده از کتاب ،جزوه ووسایل دیگربرای پاسخگویی به سئواالت امتحانی  ،استفاده از اطالعات دی گران به هرنحو یادادن اطالعات درسی خودبه دیگران اعم از اینکه درجلسه امتحان یا درهنگام تصحیح ورقه یا بعد ازآن معلوم گردد.
پ)فرستادن شخص دیگری به جای خودبه جلسه امتحان وهمچنین شخصی که ورقه امتحانی اش توسط فرددیگری نوشته شده باشد.
ت) اخالل درنظم حوزه یا جلسه امتحانی به هرنحو

 دقیقه90 : مدت امتحان

 صفحه4 :تعداد صفحات
اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی
استان سیستان و بلوچستان

 صبح8 : ساعت شروع

 نهم دوره اول متوسطه: پایه

 زبان انگلیسی:سئواالت ارزشیابی هماهنگ استانی درس

1401 /2 /28 :تاریخ امتحان

:شماره داوطلب

:نام ونام خانوادگی

1401  طرح جامع و مدارس آموزش ازراه دور(دوره ی اول متوسطه)نوبت خردادماه، داوطلبان آزاد، دانش آموزان

 پاسخ سئواالت را با استفاده ازخودکار مشکی یا آبی درمقابل آن بنویسید:تذکر
بارم

ردیف

سؤاالت

مونا به مناسبت هفته مشاغل میخواهد در مورد شغل پدر دوستش سارا در روزنامه دیواری مدرسه مطالبی را بنویسد اما در
. به او در انجام این کار کمک کنید.انتخاب ساختار مناسب مشکل دارد

7

2/5
Sara’s father is a fire fighter. He likes ………….. (his-her- him) job. He ………….. ( work- workedworks) on shifts. Last week he ………..…. (go -went –goes) to put out a big fire in a small house.
There was a child in the fire. Sara’s father saved her. But he burnt his leg. He ……………….
( is- was-does) in the hospital now. He is happy because he ……………( save- saves-saved) the child.
 به دلیل قطع و وصل شدن صدا بخشهایی از.احمد درباره آداب و رسوم عید فطر با دوست خارجی اش صحبت میکند
. به احمد کمک کنید تا مکالمهاش را کامل کند.مکالمه آنها ناقص میباشد

2

Ahmad: What is Fitr Eid?
Alex: It ………… an important religious holiday for Iranian people. (to be)
Ahmad: What …………… People do on Fitr Eid? (do)
Alex: They celebrate it and say their Eid prayers.
Ahmad: Where did you say your Eid prayers last year?
Alex: we ……………..our Eid prayers at mosque. (say)
Ahmad: Do Iranian people just celebrate Fitr Eid?
Alex: No all Muslim countries people …………the same ceremony. (hold)

8

- بخیش.سعید درباره برنامه مستندی درباره فرخی سیستانی که از شبکه هامون دیده است با دوستش رضا صحبت میکنید
 (یک عبارت سمت راست اضافی. با استفاده از عبارات سمت راست مکالمه آنها را کامل کنید.هایی از مکالمه آنها ناقص است
)است

2

Saeed: Yesterday I saw a program about life of
Farokhi Sistani.
Reza: Who was he?
Saeed: …………………………………
Reza: When did he live?
Saeed: …………………………………
Reza: Why was he famous?
Saeed: …………………………………
Reza: I want to watch this program,too.
Saeed: ………………………………
» « ادامه سئواالت در صفحه چهارم

a) He lived in 370 Hijri.
b) He was a poet.
c) well, you can watch this program from the
telewebion.
d) He lived in Sistan.
e) because he was one of the best poets in writing
elegy ()قصیده.
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 دقیقه90 : مدت امتحان

 صبح8 : ساعت شروع

 نهم دوره اول متوسطه: پایه

 زبان انگلیسی:سئواالت ارزشیابی هماهنگ استانی درس

 صفحه4 :تعداد صفحات

1401 / 2 /28 :تاریخ امتحان

:شماره داوطلب

:نام ونام خانوادگی

اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی

1401  طرح جامع و مدارس آموزش ازراه دور(دوره ی اول متوسطه)نوبت خردادماه، داوطلبان آزاد، دانش آموزان

استان سیستان و بلوچستان
 پاسخ سئواالت را با استفاده ازخودکار مشکی یا آبی درمقابل آن بنویسید:تذکر

سؤاالت

بارم

2

ردیف

. با توجه به تصاویر نوشته او را کامل کنید.احمد درباره نقش اینترنت در روی زندگی افراد تحقیقی انجام داده است
People do a lot of things by Internet today. They usually ………….………

They also ……………………………..

and ………………….…..

They can ……………………….

5

and antivirus program by Internet too.

. نوشتههای او را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید.زهره درباره استان سیستان و بلوچستان مطالبی را در وبالگ شخصی اش نوشته است

Hello every one. My name is Zohre. I’m originally from Sistan and Balouchestan province. But I live
in Tehran. I travelled to Sistan and Balouchestan with my family last Norooz. My grandparents live in
Zahedan. We stayed there for 2 weeks. My grandmother cooked different kinds of food for us. In our
vacation we visited many famous places like Gel-afshan mountain in Konarak, Tis village in
Chabahar, Shahre-Soukhte in Zabol. People in Sistan and Balouchestan are very friendly and kind. I
advise you to visit these beautiful places specially in spring because the weather is nice.
. بگذاریدF  و مقابل جمله نادرستT الف) با توجه به متن باال مقابل جمله درست

1) They travelled to Sistan and Balouchestan in spring .....................
2) Her grandfather cooked food for them. ………….

.ب) با توجه به متن باال جاهای خالی را پر کنید

1) They stayed in Zahedan for ………………
a) 2 months b) 2 days c) 2 weeks d) 2 years
2) Zohre’s grandfather and …………………… live in Zahedan.
a) mother

b) grandmother

c) father

d) brother

1) Did they stay in a hotel?
2) Where does Zohre live?
3) What are people of Sistan and Balouchestan like?

Good luck

30
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.ج) با توجه به متن باال به سواالت پاسخ کامل دهید
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1041 پاسخنامه آزمون هماهنگ پایه نهم خرداد
1.

3

2

4

6

5

1

2. cut – worked – happened – plaster – bleeding - him
3. festivals – celebrate – clean – goldfish – set – visit – money - always
4. 1) Sardar Soleimani was brave  2) He has a black eye 
3) He is checking the passport  4) fire fighters put out fire 
5. quiet – kind –wear – nature - connected
6. broke – bruises – emergency - cast
7. his – works – went – is - saved
8. is – do – said - hold
9. b – a – e - c
10. send an email - participate in an online course - download something from the Internet install a computer dictionary
11.  ) الف1. T
2. F
 ) ب1. c
2. B
 ) ج1. No they didn’t. They didn’t stay in a hotel.
2. She lives in Tehran.
3. They are friendly and kind.

