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1 
 

 ردیف سؤاالت نمره

2 

Listening (10 points) 

A 

 گذاری کنید.شنوید، شمارهبه فایل صوتی گوش دهید و تصاویر زیر را به ترتیبی که می

   

 

 

 

 
 A  (.…)                    B (….)                               C (.…)                            D (….) 

2 

 ( بودن جمالت زیر را مشخص کنید.False( یا غلط )Trueبه توضیحات مینا گوش دهید، سپس صحیح )
 

1)  There were three interesting movies.                   

2)  She watched all movies in the cinema.                

3)  It was not difficult to buy tickets.                        

 

B 

3 

 دهید و جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.به مکالمه بین یک توریست و مسئول پذیرش گوش 

 
Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I ………….. (4) you? 

Tourist: My name is Paul Kress. I’m from Germany. I have a ………..…….. (5)  here. 

Receptionist: I see! Are you staying here for two nights? 

Tourist: Yes, my wife and I are …………..  (6) Tehran for three days. 

Receptionist: Where is she now? I need to ………….….. (7) her passport. 

Tourist: She’s standing over there, by the gift ………….. (8). Here is her passport. 

Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room 213. Hope you ………….. (9) your stay in Tehran. 

C 

3 

 

 توضیحات رضا گوش دهید، سپس به سواالت داده شده پاسخ دهید.به 

 
10) Omid went to put out a big fire last month.      

11)  He got some bruises on his hands.                   

 

12) Who was in the fire?       ……………………………………   . 

13) Where is Omid now?      ……………………………………   . 

D 
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 ردیف سؤاالت نمره

 

2 

Vocabulary (6 points) 

 
E 
 

جمالت مناسب برای هر کدام را پیدا کند. با نوشتن شماره هر  می خواهدو از او  است کارتهایی را به او دادهمعلم فرزاد فلش

 جمله در زیر تصویر مناسب، فرزاد را راهنمایی کنید. )یک جمله اضافی است(

 

14) He is a cruel boy. 

15) They watch fireworks. 

16) He interviewed a man. 

17) I hurt my knee.                                                A  (…)                               B (…) 

18) He hires a taxi to school. 

 

 

                                                                  C (…)                                  D (…) 

2 

  حمید درباره کارهای  بانکی امروز خود جمالتی به انگلیسی نوشته است به او کمک کنید تا جمالت خود را کامل کنید.

 
 

I went to the bank this morning and  

opened …………………….(18)  

then I exchanged ………… .(19) 

(F 

2 

صحیح برای ساختن جمالت  یکلمهاست که به تازگی یاد گرفته است. با انتخاب  با عبارتهاییمسعود در حال جمله سازی 

 (اضافی است کلمه یک )مناسب به او کمک کنید.

( clean – attack – anthem – wound – course ) 
 

20) I like it when they sing the national …………..  . 

21) We need to keep the city ………….  .  

22) He participated in an online …………  . 

23) She put a plaster on the …………..  . 

 

 

G 
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3 
 

 

 ردیف سؤاالت نمره

 

2 

Grammar (5 points) 

 

 

H 

اما در انتخاب برخی کلمات مطمئن نیست. به او کمک کنید ، بنویسدبه انگلیسی چند جمله  از او خواسته استرسول معلم 

 ترین گزینه را انتخاب کند.مناسب

 
My family lives in a big house. We like ………… (24) house.  (our – their) 

My sisters have a beautiful bicycle. The wheels ……… (25) the bicycle are black. (of – in) 

We …………………… (26) outside. (play often – often play) 

My sisters fixed the bicycle, and I helped …….…. (27) (her – them) 

 

5/1  

ارائه دهد. به او کمک کنید شکل صحیح هر فعل را برای  ساش بنویسد و به کالخواهد متنی در مورد اعضای خانوادهپریسا می

 . بنویسدکامل کردن جمالتش 

 
 

 
 

I have a brother. He …………….(28) ( listen ) to the radio every morning. 

My father is a nice man. He ………………(29) ( download ) a book for me yesterday. 

My mother is a great cook. She ……………(30) ( make ) a special food for dinner last night. 

I 

5/1  

به او، اشتباهات گرامری را پیدا است. برای کمک  نوشته ای رایانامه کند می زندگی برزیل در که پسرعمویش برایمارتین 

 صحیح آنها را بنویسید. لو شک نمایید
 

 

 
 
 

I am writing this e-mail. I just learned how to write an e-mail. 

Last Friday, we visit our neighbor near the village. It was a nice and quiet place. There were tall trees 

and beautiful flower and an old house was near the river. We were happy and play a lot all day. 

 

31) ……………              32) ……………..           33) ……………..  

J 
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 ردیف سؤاالت نمره

2 

conversation (4 points) 

K 

و مهسا را با عبارات مناسب کامل کنند. به نسرین کمک کنید عبارت مناسب  سارااز دانش آموزان خواسته شده تا مکالمه بین 

 برای هر قسمت را برای کامل کردن مکالمه، مشخص کند. )یک عبارت اضافی است(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sara: Did you enjoy your weekend? 

34) Mahsa:…………………………………… …! I attended Fajr International Film Festival. 

     Sara: Really? I am also interested in its events and movies. 

35) Mahsa: Oh, ………………………………………………? 

     Sara: Yes, I did, but I like to read about them. 

36) Mahsa: Well, ………………………..……… . There are many interesting things there. 

     Sara: That’s great! Could you please give me the website address? 

37) Mahsa: ……………………………………. . I just texted it. 

     Sara: Thanks a lot. 

برای هر می آماده کند. به او کمک کنید تا جوابهای مناسب زآرش قصد دارد خود را برای مصاحبه در جشنواره نوجوان خوار 2

 سوال را از بین گزینه ها، انتخاب کند. )یک پاسخ اضافی است(

 

 

 

 

 

38) What’s your father like?  (….) 

39) Does your little brother speak English?   (….) 

40) When do you help your mother?  (….) 

41) Did you install a mobile dictionary?  (….) 

L 

«ادامه سؤاالت در صفحه پنجم »   

a) Did you watch the reports on TV last night?  

b) Why not! Just a moment 

c) No, she wasn’t at home 

d) Yes, it was wonderful 

e) you can surf its website if you like 

a) No, he doesn’t. 

b) Yes, I did. 

c) He’s a funny man. 

d) In the evenings. 

e) Yes, he is. 
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 ردیف سؤاالت نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 

1 

 

 

 

3 

Reading (5 points) 

M 

زینب  د.نطور خالصه برای دوستانشان تعریف کناند، به را که در کتاب خوانده داستانیتا  است معلم از دانش آموزان خواسته

 ها مشکل دارد. به او کمک کنید که جواب سواالت خود را پیدا کند.اما در فهمیدن برخی قسمت است داستان زیر را خوانده

      Elena 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. Her father had some bruises 

and her sister broke her head. Elena hurt her legs. Elena did not 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 and wrote stories for children. Many children read 

her stories. 

 

 
 
 

 به زینب کمک کنید صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را تشخیص دهد.الف( 

42) Elena is a brave girl.                                                 True                False  

43) When Elena was 7, her father broke his hand.      True                False  

 

 ی مناسب، جمالت زیر را برای زینب کامل کنید.با انتخاب کلمه( ب

44) Elena wrote many stories …………… (before – after) the accident. 

45) Elena’s sister broke her …………  (head – legs). 

 در فهمیدن داستان کمک کنید.زینب  پاسخ کامل به این سواالت، به  با (ج

46) What happened to Elena when she was 7?  …………..………………….…………….. 

47) Did she study at school?                       ………………………………………………….. 

48) Did she write stories for children?      ………………………………………………….. 

 جمع کل                                        موفق باشید.                                                                                                                              33

 تجدید نظر پس از اعتراض                                               -2

  با حروف     نمره با عدد                  

   
   

   
ره

نم
 

  

 

   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 گفتاری
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 دقیقه  80مدت امتحان:    14:30 ساعت شروع: زبان انگلیسی     درس:   استانی  امتحان هماهنگاالت ؤسراهنماي تصحيح 

 3/1401/ 17  تاريخ امتحان : بعد از ظهر     نوبت :                          نهم دوره اول متوسطه  :پايه 

 استان همدان   اداره سنجش آموزش و پرورش    1401سال   خردادماه
 

 نمره  راهنماي تصحيح  رديف 
   

A 
A (4)                       B(2)                       C(1)                      D(3) 

 نمره(  0/ 5)هر مورد 
2 

B 
1) False                     2) False                    3) True                    4) True  

 نمره(  0/ 5)هر مورد 
2 

C 
4) help                       5) reservation         6) visiting                7) check    

8) shop                      9) enjoy 

 نمره(  0/ 5)هر مورد 
3 

D 

10) False                  11) True 

 نمره(       0/ 5)هر مورد 

 

12) There was a child in the fire.        

13) He’s in the hospital now. 

 نمره(  1)هر مورد   

3 

E 
A- (16)               B-(15)                C-(19)                   D-(18)  

  نمره( 0/ 5هر مورد )
2 

F 
18) an account          19) money 

 2 نمره(   1)هر مورد 

G 
20) anthem               21) clean                   22) course                    23) wound  

نمره(  0/ 5)هر مورد   2 

H 
24) our                      25) of                        26) often play               27) them 

 نمره(  0/ 5)هر مورد 
2 

I 
28) listens                 29) downloaded       30) made       

 نمره(  0/ 5)هر مورد 
5/1 

J 
31) visited                32) flowers               33) played       

 نمره(  0/ 5)هر مورد 
5/1 

K 
34) d                        35) a                          36) e                            37) b  

نمره(  0/ 5)هر مورد   
2 

L 
38) c                        39) a                          40) d                             41) b  

نمره(  0/ 5)هر مورد   
2 

M 

 الف( 

42) True                  43) False          

 نمره(  0/ 5)هر مورد 

1 

 ب( 
44) after      45) head  

 نمره(  0/ 5)هر مورد 

1 

 )ج 

46) She had a bad accident. / She hurt her legs. 

47) No, she didn’t study at school. 

48) Yes, she wrote stories for children. 
                                                                                       نمره( 1مورد )هر 

3 

 30 جمع نمره 

 

 

https://hamyar.in/ همیار


