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 بارم تسؤاال

    آن  ها را در جدول زیر بنویسید. می باشد؟موضوع به کدام  عبارت های مشخص شده در متن مربوط -الف

     Mr. Marandi is a hardworking man. He is a computer 

engineer. He always travels to different places each year 

because of his job. He works with computer all the time. He 

surfs the internet and finds interesting programs. Last year        

Mr. Marandi participated in a festival and he visited many new 

computer programs. 

1-Media ………... 

2-Personality ………... 
  بنویسید.زیر متن ویرها را در فعل مربوط به تص -ب

     I am a teacher. I live in Mashhad. Last Monday I planned to 

go to Shiraz. It was snowy and the plane didn’t 

(3)………………… on Monday morning. So I went to train station 

because I needed to (4)                          ……… a ticket, and        

I traveled by train! 

مکالمه بین مینا و زهرا را  am-is-are- was- were-do-does-did)) فعل کمکی مناسببا  -ج

 کامل کنید. 

Mina: Zahra! (5)……….. you go to the gym at the weekends? 

Zahra: No, I don’t. 

Mina: Where (6)............. you last weekend? 

Zahra: I was in my grandparents’ house. 
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 بارم تسؤاال

.شکل صحیح فعل های داخل پرانتز را در متن زیر بنویسید -د  

     In our country, Norooz celebration always (7)…..………..... (continue) 

for two weeks every year. Iranian people clean their houses and set 

beautiful Haft Seen table at the turn of the Year. Three months ago 

before New Year we (8)............ (go) shopping and bought new clothes.  

 ه- برای پاراگراف زیر یک عنوان مناسب در یک یا چند كلمه بنویسید.

(9)............................. 
 

     People have different personalities. For example, in our family my 

father is a helpful man and my mother is very kind and generous. My 

little brother is rude but my sister and I are very shy and patient. 

Everyone can learn how to do good things to be a person with great 

personality. 

:پاسخ کامل دهید ها متن را به دقت بخوانید و به سوال -و  
     My uncle is a young happy man. He loves watching movies and 

listening to music. He usually goes to cinema. Last week he went to 

cinema by bus but he had a bad accident in the street. He broke his leg 

and his head. He was in the hospital for 3 days we visited him there. He 

was not well. My grandmother was a nurse and took care him. 

گزینه صحیح را با توجه به متن انتخاب کنید. -  

Statement Yes No 

10)  After accident my uncle was at home for three days.   

به سوال های زیر پاسخ کامل دهید. باال با توجه به متن -  

11) How did your uncle go to the cinema last week?  

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

12) What happened to him in the street? 

      ……………………………………................................... 
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 بارم تسؤاال

 ز- به سوال های زیر در مورد خودتان تنها در یک یا چند كلمه پاسخ دهید. 

13) What do you do on weekends? ................. 

14) How do you go to school? ……….............. 

15) What is your favorite media? ……….......... 

16) What injury is very bad? …………........ 
 و در مورد تعطیالت عید ل رفتن هستید شما و دوستانتان در داخل مترو نشسته اید و تا مسیری در حا -ح

 ان از شما می پرسد،تکلمه( که دوست 30جمله )حد اقل  4 برای سوال زیرخود صحبت می کنید.  گذشته

 توجه کنید(. و انتقال مفهوم مناسب عالمت گذاری ، امالی صحیح، نکات دستوریبه ) .بنویسید
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 موفق باشید                                                                             3صفحه

 

 تصحيح و نمره گذاري
 م و نام خانوادگي نا

 دبير /حمصحّ
دگي به اعتراضاتنهايي پس از رسينمره 

 م و نام خانوادگي نا

 دبير /حمصحّ
  با حروف با عدد  با حروف  با عدد 

 : امضاء               : امضاء  
 

A: What did you do last Norooz holiday? 

B:(17)………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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 باسمه تعالي

  هماهنگ پایه نهماالت امتحان وراهنماي تصحيح س

خرداد                                  سال تحصيلی : درس :  

اريخ امتحانت  

   اداره سنجش آموزش وپرورش 

 

 نمره 5/0مورد  هر  -الف

1. the internet   2. hard working  

 نمره 5/0هر مورد  -ب

3. take off        4.  buy 

 نمره 5/0هر مورد  -ج

5. Do         6. were 

 نمره 5/0هر مورد  -د

7. continues       8. went 

 نمره 5/0  -ه

9. Personality/People's Personality/ My family's Personality 

  .                                                      اگر در چند کلمه همین موضوع بیان شده باشد پاسخ صحیح است 

 نمره 5/0  -و

10. No 
.(last week) by bus He/My uncle went to cinema. 11 

25/0                             25/0                                        

.a bad accident He had . 12 

25/0           25/0                    

 در صورتیکه مفهوم را برساند نمره برای غلط دیکته ای کسر نگردد. –نمره  5/0هر مورد  -ز

  .13.یک فعل به صورت صحیح بیان شده باشد

  .14دبیان گرد (go/walk)نام یک وسیله نقلیه یا پیاده رفتن 

   .15 بیان گردد. یای مورد عالقهمد

  یک نوع آسیب یا جراحت جسمی .16

  -ح

17.  
 :جمله ی سالم و مرتبط به موضوع و نوشته ی خود بنویسد 4دانش آموز باید 

 نمره کسر گردد 5/0در صورت اشکال گرامری درمجموع   -

 نمره کسر گردد 5/0در صورت غلط امالیی در مجموع  -

 نمره   کسر گردد. 5/0جموع اشکال عالمت گذاری در م -

 نمره در نظر گرفته شود. 5/0انتقال پیام و مفهوم مناسب   -
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