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:نام و نام خانوادگی
:نام پدر

:نام آموزشگاه
: عملی-نمره شفاهی

:نمره کتبی

1398  داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خردادماه، ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان
)(یک جمله اضافی است. نام هر شخص را زیر تصویر مربوطه بنویسید،دانش آموزان عزیز با دقت جمالت را بخوانید

1

(-----------------)

(---------------- )

(---------------- )

(---------------- )

1) Amir is a brave man. He usually puts out fire and saves people’s lives.

A

2) Kaveh had a bad car crash last week. Now, he has his hand in a cast.
3) Sina is very kind. He usually donates blood.
4) Reza is a clever student. He often participates in an online course.
5) Ali’ s very generous. He usually buys gifts for the poor children.
. در جاهای خالی یاداشت کنید، بچه های باهوش پاسخ معماهای زیر را با توجه به تصاویر داده شده
6) They are traveling to Germany by ship. They make a v - - - - -.

1

B

7)For installing an antivirus, you should connect to the I - - - - - - -.

8) Fitr Eid is an important r - - - - - - - - holiday in our country.

9) Your finger is bleeding.You should put a p - - - - - - on it.
. مکالمه زیر را مرتب کرده و دوباره بازنویسی کنید،دانش آموزان خوب
Shima: I packed for the trip.

Zahra: Really?!How did you go there?

Shima: Because he ran fast and hurt his leg.
1/75

Zahra: Well, what did you do before that?
Shima: We went by train.
Zahra: And why did your brother cry in the picture?
Shima: Look at this picture, last Summer, we went to Isfahan.
Zahra

Shima

10)---------------------------------------------- .

---------------------------------------?

11) -----------------------------------------------.

---------------------------------------?

12) -----------------------------------------------.

---------------------------------------?

13) ----------------------------------------------.
1
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C

60 :مدت امتحان
 صفحه3 سواالت در
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اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

98/3/20 :تاریخ امتحان

اداره سنجش

 صبح10:ساعت امتحان

............................. مدیریت آموزش و پرورش

:نام و نام خانوادگی
:نام پدر

:نام آموزشگاه

1398  داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خردادماه، ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان
)( یک کلمه اضافی ست.بچه ها آیا می توانید مکالمه بین مهدی و احسان را با کلمات داده شده کامل کنید

D

1/25

i9

attended- interesting- wrote-recharged -enjoy- happened

m

Ehsan: Did you ……(14)…….the movie last night?

ho

Mahdi: Yes, it was ……(15)…..It was about a teacher, He ….(16)……Weblog on the Net.
Ehsan: Really? What ………(16)……… in the film?

no

Mahdi: The teacher became very famous and finally …….(17)……. a TV program.

@

Ehsan: That’s great! Why did he become famous?
Mahdi: Because he saved his city nature.
_____________________________________________________________________________
. با توجه به تصاویر داده شده به سواالت زیر پاسخ کامل دهید،دانش آموزان عزیز

1

E

18) Did you help the lost child?
Officer: Yes …………… . …………………………. .
_____________________________________________________________________________
.بچه های با هوش با انتخاب گزینه های مناسب متن زیر را کامل کنید

1/25

F

Last week , my little brother fell down and ….(19).….( twist- twists- twisted)
his ankle. My parents took ….(20)…. (his- her- him) to the ER.
The doctor.…(21)…. (say- says-said) “You should take care…..(22)….
(to-of-in) your son at home for two weeks.
Now, he ….(23)… (is- was- be) upset.
_____________________________________________________________________________
.آیا می توانید با مرتب کردن کلمات داده شده به سوال معلم پاسخ صحیح بدهید
The Teacher: What do you do On Fitr Eid?

0/75

You: visit/ always/ we /our prayers/ and/ relatives/ say.
24) We…………………………………………………… .
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 صبح10:ساعت امتحان

............................. مدیریت آموزش و پرورش

:نام و نام خانوادگی
:نام پدر

:نام آموزشگاه

1398  داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خردادماه، ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان
.بچه های باهوش با دقت متن زیر را درباره رضا بخوانید سپس به موارد خواسته شده پاسخ درست دهید
Taha and I are good friends. We were classmates for many years.
last summer, we went to Isfahan and stayed there for three days.
It was fantastic! We visited famous palaces and walked on old bridges.
We had some problems, too. There was a heavy traffic in Isfahan,
so we got two bicycles.Taha had an accident near the river but he was OK.
At the airport, we bought some boxes of Gaz for our family.
__________________________________________________
True

H

False

25) They visited Isfahan in Norooz.

0/5

26) They hired a taxi for visiting Isfahan.

. به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید،دانش آموزان خوبم

I

27) Teacher: Who had a car crash?
Reza: ………………………………..
1/5

28) Teacher: Did You come home by bus?
Reza: …………. . ……………………………………… .

:نمره کل

3

:نمره کتبی

:نمره شنیداری

:نمره شفاهی

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

نام آموزشگاه:
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ساعت امتحان 10:صبح

مدت امتحان60 :
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 زبان انگلیسی:نام درس
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1398  خرداد ماه:پایه نهم

راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

 داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور، دانش آموزان

............................. مدیریت آموزش و پرورش

.نظر همکاران در تصحیح محترم است

نمره

ردیف

A
1

Ali

Amir

Kaveh

)%25سوال اول ( هر مورد

Reza

______________________________________________________________________________
6) voyage

7) Internet

8) religious

9) plaster

B

)%25 سوال دوم ( هر مورد

______________________________________________________________________________
%25  هر مورد: سوال سوم
Shima

1

Zahra

10) look at this picture, last summer, we went to Isfahan.

Really?! How did you go there?

11) We went by train.

Well, what did you do before that?

And why did your brother cry in the picture?

12) I packed for the trip.

1/75

C

13) Because he ran fast and hurt his leg.
______________________________________________________________________________________________

 نمره0/25 هر مورد: سوال چهارم

D

Ehsan: Did you (14)enjoy the movie last night?
Mahdi: Yes, it was (15) interesting It was about a teacher, He (16) wrote Weblog on the Net.
1/25

Ehsan: Really? What (16) happened in the film?
Mahdi: The teacher became very famous and finally (17) attended a TV program.
Ehsan: That’s great! Why did he become famous?
Mahdi: Because he saved his city nature.

_____________________________________________________________________________
1

18) Did you help the lost child?

Last week , my little brother fell down and (19)( twist- twists- twisted) his ankle.
My parents took(20) (his- her- him) to the ER. The doctor (21) (say- says-said)
1/25

سوال پنج

Officer: Yes, I did(%5). I (%25) helpt (%25) him.

E

سوال شش
F

“You should take care(22) (to-of-in) your son at home for two weeks. Now, he (23) (is- was- be) upset.

____________________________________________________________________________
0/75

24) YOU: We always say(%25) our prayers(%25) and relatives (%25)

سوال هفتم

G

______________________________________________________________________________________________

1/5

25) They visited Isfahan in Norooz.

(False %25)

26) They hired a taxi for visiting Isfahan. (False %25)

27) Who had a car crash? Taha(%25) had a car crash.(%25)
28) Did you come home by bus? No,(%25) I didn’t (%25). I came(%25) home by plane.(%25) Or By
plane %5

همکار گرامی

1

خسته نباشید

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سواالت امتحانات هماهنگ استانی
دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور
ردیف

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش
مدیریت آموزش و پرورش .............................

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

2

نام درس :زبان انگلیسی
تاریخ امتحان:

پایه نهم :خرداد ماه 1398
نمره

ghadam.com

@nohomi9

باسمه تعالي

جدول مشخصات سواالت امتحانات هماهنگ دانش اموزان و داوطلبان آزاد استان اصفهان
سؤاالت امتحان هماهنگ درس زبان انگلیسي

محتوا
(فصل  ،بخش  ،موضوع)
سوال اول

پايه ی نهم در خرداد ماه سال 9318

تاريخ امتحان931 8 /3/ 02

هدف
سنجش توانايي دانش اموز در حیطه کاربرد لغات در جمالت و

سنجش کلمه در قالب جمله

حیطه
دانشي

فرا دانشي

دانش

ساعت شروع امتحان 02:صح
بارم نمره

 0نمره
03%هر مورد

تصاوير

ترکیبي از درس ا با درس های 5،،3و6
سوال (6درس  )0سوال (7درس )3
سوال (8درس  )5سوال( 9درس )6

مناسب

ترکیب مکالمه از محتوای دو درس 0و6

سنجش توانايي و دانش فراگیران برای ترکیب جمالت از نظر

 0نمره

دانش

نمره0/73

دانش

تشخیص کلمه مناسب در مکالمه ا نظر
محتوا و کاربرد .ترکیب فانکشن های

مکالمات از نظر محتوا و کاربرد .

درس  6گرامر

سنجش توانايي دانش اموز در بکارگیری دستور زبان صحیح و

تجزيه و

پاسخگويي به سوال با توجه به تصوير

تحلیل

کاربردی

جمله سازی درس 5

ترکیب جمالت درس های کتاب

سنجش توانايي در خواندن متن و تجزيه و تحلیل سواالت

4مورد

6،7،8،9
B

7مورد

02،00،00،05
رديفC

حیطه درک

0/03نمره

و فهم

03%هرمورد

3مورد

04،03،06،07
,08
رديفD

سنجش توانايي دانش اموز در تشخیص گرامر صحیح و

سنجش توانايي دانش اموز در جمله سازی

0نمره
03%هر مورد

رديف
E
02،00،00،05

تجزيه و
تحلیل

 03%هر مورد

درس

هرمورد

تجزيه و

03%

5

هر مورد

کلمه

رديف
G

0مورد

03،03
H
07،08
I

73%نمره

دانش

درک و

تجزيه

فهم

وتحلیل

0مورد

09

0نمره

تحلیل

در قالب يک متن منسجم

اضافي بوده

03%هرمورد

سنجش توانايي دانش اموز دربکارگیری کلمات کلیدی در

00گرامردرس 00 ، 6گرامر درس 0

يک جمله

03%هر مورد

محتوا و معنا و مرتب کردن مکالمه بصورت مفهومي

09گرامر(درس  ،)6گرامر 02درس ، 6

3مورد

0و0و5و4و3
A

است

سنجش توانايي دانش اموز در فهم جمله و نوشتن کلمه

3و6

تعداد و نوع
سؤال

شمارهی سؤال در
برگهی امتحان

03%هر
مورد2/3نمره و
سواالت 0/3

3مورد

رديف
F

 0مورد سوال

04

جمع کل 02 :نمره

