
 10/06/1401  امتحان:تاریخ                                                                                                                                        م:                       نا 

                                                                         صفحه 4 صفحه: تعداد                                                                                                                                               نام خانوادگی:

  سوال 11 :تعداد سوال                                                                                                                                                       نام پدر:

 صبح 8 زمان شروع:                                                                                                                                              نام آموزشگاه:

 زبان انگلیسی نام درس:                                                                                                                                                      نهم پایه:

 دقیقه 70 وقت:                                                                                                                             1401ماه  شهریور :نوبت 
 

 1 

 باسمه تعالی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی   

 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وسؤاالت زيررابه دق   ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 :مصحح اول نام ونام خانوادگی

                                      باعدد:  نمره
 

                                                         :نمره باحروف

                              :مصحح دومنام ونام خانوادگی 

                                     :نمره تجدیدنظرباعدد
 

                                                :نمره تجدیدنظرباحروف
 بارم سؤاالت ردیف

 جمالت زیر را بخوانید و شماره جمله مربوط به هر تصویر را در زیر آن بنویسید. یک جمله اضافه است. 1

1. He is a brave soldier.            2. He cut his finger.           3.He broke his leg. 

4. He packed for the trip.        5. He interviewed somebody.  

 

 

 

       …………                   …………                   …………                        …………                                                            

1 

 کنید. یک کلمه اضافی است. جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل 2

quiet- hold- bleeding -online - religious 

1. A: What happened to you Zahra?          B: I cut my finger and it is ……….                              

2. A: Why do you like Fitr Eid?                 B: Because It’s an important………holiday. 

3. A: Do you want to walk to this park?     B: Yes, it’s a …….………place.                             

4. A: What did you do yesterday?             B: I participated in a/an …………course 

     

 

2 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیر را بخوانید و جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید. دور جواب صحیح خط بکشید. جمالت

1. Babak is ……………… . He talks a lot. (careful – talkative – neat)  

2. Mr. Sabeti ………………… a taxi to work. ( opens – clears – hires)  

3. They are going to the movies. They want to see a …… movie . 

                                     (dictionary – war –Internet)  

4. Armin has his leg in a ………… .(cast – course – crash ) 

2 
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 2 

 باسمه تعالی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی   

 

4 
 .(امالی کلمات درست باشندهر جای خالی را با یک کلمه  مناسب وصحیح پر کنید.)با توجه به تصاویر، 

1.They are taking an express…………………….. 

     

 

 

2. He usually takes out………………from an ATM.  

 

 

 

3. He is a …………………….boy. He had an accident.  

 

 

 

5/1 

پیدا کرده و حرف مربوط به جواب را در جای خالی بنویسید. یک جمله در  B را در ستون   Aجواب سئواالت ستون  5

 اضافه است.  Bستون 

                        A                                            B 

1. Why were you absent yesterday? (……)       A) I burned my hand. 

2. What was the problem?        (……)            B) No, my hand hurts a lot. 

3. How did you hurt your hand?  (……)           C) Because I was in the hospital. 

4. Are you OK now?                   (……)            D) I put a plaster on it. 

                                                                       E) I put it in the hot water. 

 

2 

 مکالمه زیر را بخوانید و دور کلمه مناسب خط بکشید. 6

Reza:Hi, Amir. How are you? 

Amir:Hi. Great.(When – Where) are you going? 

Reza:To my aunt('s – of) house. 

Amir:Is she kind? 

Reza:Yes, she helps (I – me) a lot. 

Amir:Is she (travels – traveling) to Tehran? 

Reza:Yes,she is. 

 

2 
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 باسمه تعالی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
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ر دمتن زیر را بخوانید و اشتباهات گرامری )دستوری( آن را پیدا کنید. زیر اشتباهات خط کشیده و شکل صحیح آن را  7

 اشتباه( 4بنویسید. ) هر اشتباهزیر 

It's Sunday. There is many students at school . They are play football now, but Ali  

 

don't play football because he break his leg last week. 

 

2 

 با توجه به تصاویر به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید. 8
 

1. Is  the fire fighter brave?  

………………………………………………………… .  
 

2. What did she buy yesterday? 

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

 

5/1 

 جواب صحیح را انتخاب کنید. 9

1.Mehrdad …………………..filling out a form. 

    a) am                       b) is                     c) does 

 

2. What……………. your mother usually do for Father’s Day? 

    a) do                     b) does                     c) is 

 

3. I think we should wait for.................. 

     a) they                 b) them                 c) us 

 
 

5/1 

 

 به پرسش های معلم با مرتب کردن کلمات پاسخ کامل دهید 10

. 

Teacher: What was his last accident? 

Student: twisted / he / his / ankle /. (………………………………………………….) 

 

Teacher: What’s your sister doing? 

Student: reading /a guide book / she / ‘s /.  (……………………………………………………………..)    
 

5/1 
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 4 

 باسمه تعالی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
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 سئواالت خواسته شده پاسخ دهید.متن زیر را بخوانید و به  11

Hello everyone. My name’s Sina. I traveled to Isfahan with my family in Norooz 

Holidays. My grandparents and my aunt live there. We stayed in our relatives ̓ homes 

for two weeks. My aunt cooked different kinds of food for us. We visited many famous 

places like old bridges and big mosques. They were really beautiful. We went to the 

city center by metro system because it’s very fast and cheap. . 

 
کنید کامل را خالی جاهای متن به توجه با  الف. 

1.They stayed in Isfahan for……… ………. 

2.There are many famous places like ………………….. and big mosques. 

 

بدهید کامل پاسخ متن به توجه با  ب.

3.Did they stay in a big hotel in Isfahan? 

 

4. Why did they use the metro system? 
 

10نمره کتبی از   

(20÷2) 

نمره 5نمره شنیداری از   

(10÷2) 

نمره 5نمره گفتاری از   نمره پایانی 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 «موفق و سربلند باشید»  
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 1 

 باسمه تعالی
 وزارت آموزش و پرورش

 پرورش استان یزداداره کل آموزش و 

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی   

 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وسؤاالت زيررابه دق   ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 :مصحح اول نام ونام خانوادگی

                                      باعدد:  نمره

                                                         :نمره باحروف

                              :مصحح دومنام ونام خانوادگی 

                                     :نمره تجدیدنظرباعدد

                                                :نمره تجدیدنظرباحروف
 بارم سؤاالت ردیف

 اری نمایید.می شنوید شماره گذ ا به ترتیب شماره ای که در فایل صوتیبه جمالت با دقت گوش کنید و تصاویر ر 1

 

 

 
 
             ………                                        ………                                           ………    
                                             
 
 
 
 
 
             ………                                      ………                                            ………                            
 

 

3 

 .مشخص نمایید  و جمالت غلط را با به فایل صوتی با دقت گوش کنید و جمالت صحیح را با  2

1. We are packing for a trip. (     ) 

2. He is very funny. (     ) 

3. We hold many ceremonies in summer. (     ) 

4. My uncle downloaded a computer dictionary. (     ) 

5. I sent an e-mail to my friend. (     ) 

6. There is not a fire. (     ) 

3 
 

 

.نمایید انتخاب را سوال هر برای مناسب گزینه و کنید گوش دقت با ها مکالمه هب 3  

1. He's a bit .......... . (nervous – funny – serious) 

2. They celebrate a .......... holiday. (spring – religious – revolution) 

3. He's ………. money. (recharging – exchanging – spending) 

4. He can open an ………… in this bank. (account – E-ticket – ATM) 

2 

کنید. پر مناسب کلمه نوشتن با را زیر متن خالی جای و هر کنید گوش صوتی فایل به 4  
We went on a trip this Nowruz. We traveled to Kashan. My sister ………..….. a hotel. 

People from Kashan are so ………..….. . We visited our ………..….., too. My brother was 

driving. He is a bit …………... . 

2 

 «موفق و سربلند باشید» 

https://hamyar.in/ همیار



 
 

 1401/  06 /10 :تاريخ امتحان                                                            اداره کل آموزش و پرورش استان يزد                                                                   

 )شنیداری و خوانداری نوشتاری( زبان انگلیسی درس :                                                                                          اداره سنجش                                                                                       

 1 تعداد صفحه :                             1401شهریور توسطه اولم منه پايه يهماهنگ   سواالت راهنماي تصحيح                                                     

 

 ريز بارم    بخش شنیداری شماره سؤال

1 
                                                         5 , 1 , 4 , 6 ,  3 , 2   (./5) هر مورد جواب صحیح     به ترتیب از چپ

                                                                              
3 

2 1.            2.             3.   ×          4. ×        5.             6.  ×  3  (./5) هر مورد جواب صحیح              

3 1. serious          2. religious      3. exchanging    4. account             (./5حیح  د جواب صر) هر مو             2 

4   booked , neat , relatives , careless                                                     ( ./5) هر مورد جواب صحیح  2 

 خوانداری نوشتاری  بخش

 1                                                                                                (.  /25) هر مورد جواب صحیح   2   ,  1  ,   4  ,  5  1

2 1.bleeding     2.religious       3. quiet       4. online                    نمره( /5) هر مورد جواب صحیح .  

 
2 

3 
1. talkative           2.hires      3.war      4.cast 

 

 ( . نمره/5) هر مورد جواب صحیح  
2 

4 
1.train            2. money           3.careless                             نمره و غلط . /5رد جواب صحیح  ) هر مو

      (گردد  کسر .  /25امالیی
1.5 

5 1. C        2. A         3. E             4. B                      (. نمره/5) هر مورد جواب صحیح                                  

 
2 

6 1.Where          2.'s         3.me        4.traveling                                   (. نمره/5) هر مورد جواب صحیح  

                  
2 

7 
1.is       are       2.play     playing             3.don't      doesn't      4.break       broke 

 (/.25برای پیدا کردن اشتباه  و   . نمره/5) هر مورد جواب صحیح  
2 

8 1.Yes, he is brave.         2.He bought a dictionary (yesterday).  

   52/  .         5/  .                             5/ .                    25 /.  
1.5 

9 1.is      2.does      3. them        (. نمره/5جواب صحیح  ) هر مورد                                                              

 
1.5 

10 1.He twisted his ankle.       2.She's reading  a guide book.                      )./25  هر مورد  زیر خط دار (   

   
1.5 

11 

1.two weeks     2.(old) bridges                                                           ( . نمره/5) هر مورد جواب صحیح  

3.No, they didn't stay in a hotel.(They stayed in their relatives' homes) 

25/  .                           57 /.  

4.(Because) it's very fast and cheap. 

                                     1 
 

3 

 .                                                       ستنظر همکاران گرامی در تصحیح محترم ا                                                                                           

 )) موفق باشید((  
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