
 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 .............................دیریت آموزش و پرورش م

  اما  نام درس:

 دقیقه 04 امتحان: مدت 12/3/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 1در  متن اما صبح24  ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

 نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:                                                                  جمع نمره با حروف:                                                                                                عملی: -نمره شفاهی نمره کتبی:
 

 نمره 9318ماه  خردادآزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت  دانش آموزان ، داوطلبان پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

1 

 

 

   

واهان دست ستم به سوی این مهرآشیان وطن دراز کرده اند، ـدر طول تاریخ ، بارها دیده ایم که هرگاه دشمنان و بد خ     

رده اند و پشت به ـهمۀ فرزندان، از همه سوی ایران به هر رنگ و نشان، هم صدا فریاد برآورده اند و مشت ها را گره ک

 پشت هم بر  بیگانه تاخته اند! 

این میان نصیرالدّین ، هر روز لوح و قلم در زیر بغل می نهاد. آرام از کوچه ها می گذشت و خود را به محضر درس  در

استاد می رساند. بازی او، مطالعه و تحقیق، فریاد های کودکانه اش، بحث و مناظره با دیگر شاگردان و شادابی اش 

 اهش را می یافت.هنگامی بود که مسئله ای را حل می کرد و پاسخ دلخو

پس رابعه به خانه رفت و « غم مخور فردا جاهیت خواهد بود، چنان که مقرّبان آسمان به تو نازند.» آوازی شنید که

 دائم روزه داشتی و همه شب نماز کردی و تا روز بر پای بودی.

ست از آدمی دانستن امری پس داده است خداوند علیم به آدمی آنچه صاح دین و دنیای او در آنهاست و منع کرده ا

 چند را که در شأن و طاقت او نیست؛ دانستن آن ها، مانند امور آینده  و آن چه در دل های مردم است و مانند این ها.

آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند .اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت 

د و اگر کسی به جواب مشغول شود، او بر بهتر جوابی از آن قادر بود ، صبر کند تا آن سخن تمام بود بر ایشان سبقت ننمای

 شود، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند.

نوجوانی تولّد دوبارۀ انسان است. در این مرحلۀ پر تب و تاب، نوجوان، افزون بر رابطه با خود، نیازمند رابطه ای دیگر 

هست؛ نیازمند دو چشم دیگر که نوجوان را ببیند و به او بگوید:کیست و چگونه است؛ از همین جاست که دوستی و  نیز

 پیوند با دیگران آغاز می شود.

  

 

 

 موفق و پیروز باشید  

 

 

 

kÄ¼{#SvÃM#,¼{#SvÃM#IM | Bistshoo.ir

http://bistshoo.ir/


 
 

 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 .............................دیریت آموزش و پرورش م

 انشا  نام درس:

 دقیقه 57 امتحان: مدت 12/3/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 1سواات در  صبح 21  ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                         :جمع نمره با حروف                                                                                                عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 9318ماه  خردادزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت دانش آموزان ، داوطلبان آ پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

1 

 

 

 

 .دیسیدر پنج بند بنو ییانشا خواسته شده، یارهایو با توجّه به مع دیرا انتخاب کن ریاز سه موضوع ز یکی

 (دمه، سه بند بدنه و یک بند نتیجهیک بند مق )حداقل 

 

 طنز( ی)فضا .رفاقت به سبک امروز2

 )در قالب گزارش(. دیکن یگردشگر معرف کیخود را به  یروستا ای.شهر 1

 ...ستمینگر یمام شده بود به آوارها م.زلزله ت3

 است. یاست امّا خدمتگزار خوب ی.پول ارباب بد4

 

 :یابیارز یسنجه ها

 نمره 3(                                                                          جهیذهن و نوشته ) مقدّمه، بدنه و نت یطبقه بند تیرعا-2

 نمره 1(                                                                                               بایجذاب وز ۀ)داشتن مقدّمیخوش آغاز-1

 نمره  3                                                                                    یو عاطف یادب ای یمناسب زبان عاد یریبه کارگ-3

 نمره  3پرورش فکر                                                                                         یها وهیمناسب از ش یریه گبهر-4

 نمره  1واژه وتنوّع افعال  (                    ،گسترشییمعنا ۀ)مترادف،متّضاد، شبک یاز انواع کاربرد واژگان یریبهره گ-7

 نمره 1                       گذار                                                                                            ریو تأث بایز یجمع بند-5

 نمره3    خطّ خوش                        ،یسیواژگان، درست نو حیصح ی، اما ینگارش میعا تیرعا ،یسینو زهیپاک-9
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