
 91/30/9018تاریخ امتحان: 

 حهصف9تعداد صفحات:  سنجش آموزش و پرورش استان گیان ادارۀ 
 دقیقه 54 مدت امتحان:  امای  فارسی سؤاات امتحان هماهنگ استانی درس

 خرداددورۀ اول متوسطه  نهمدانش آموزان ، داوطلبان و آموزش از راه دور پایۀ 
 9018سال 

 عصر03/95ساعت شروع: 
 

 

 

 "باسمه تعالی"

 )امای تقریری(
ای شوی که به نقش و گج، کنده کرده باشند، روزگاری دراز، صفت آن گویی و تعجب کنی و همیشه در خانۀ اگر در خانه

خدایی، هیچ تعجب نکنی! و این عالَم، خانۀ خداست  و فرش وی، زمین است و لکن سقفی بی ستون و این، عجب تر 
 است . 

 
د، جز راست مگوی. تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی  سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. چون باز پرسن

 و پند مده؛ خاصّه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد.
 

جایگاهی بود که طنین « حاسب» در مغز کوچک او، پرسش های شگفت و بزرگ نهفته بود. چهار دیواری، محضر استاد 
ردانش می رسید و همه را شگفت زده می کرد هیچ چیز پرسش های او هر روز در آن می پیچید و به گوش استاد و شاگ

 مانند درس و بحث به روح نا آرام او آرامش نمی داد .
 

اگر آدمی را هرگز دردی نمی رسید،  به چه چیز ترک می کرد گناهان را و به چه چیز تواضع می کرد برای خدا و تضرّع 
 صدقات می نمود به مساکین ؟  می کرد نزد او؟ و به چه چیز مهربانی می کرد به مردم  و

 

 «یدموفق باش»
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 حهصف1تعداد صفحات:  سنجش آموزش و پرورش استان گیان ادارۀ  خانوادگی: نام نام و
 دقیقه 06 مدت امتحان:  انشاءسؤاات امتحان هماهنگ استانی درس   نام آموزشگاه:

 06/60/1018تاریخ امتحان: 
 متوسطهاول دورۀ  نهمپایۀ و آموزش از راه دور داوطلبان آزاد دانش آموزان و 

 1018سال  خرداد 
 عصر06/11ساعت شروع: 

 

"باسمه تعالی"  

  
 از سه موضوع پیشنهادی زیر ، یکی را به دلخواه انتخاب نموده ، با در نظر گرفتن سنجه های ارزشیابی تخصصی و عمومی کتاب نگارش فارسی ،

 متنی درباره ی آن بنویسید . 

بنویسیم .، نگاه کنیم و گذر رودخانه-1  

،   دگرگونه ببینیم و گونه گون بنویسیم .  آدم فضایی-0  

،  در قالبی دلخواه یک روز از کاس-0   

 دانش آموزان عزیز ! با توجه به سنجه های ارزشیابی زیر ، انشای انتخابی خود را در برگ پاک نویس  ، بنویسید . 

 
 موضوع سنجه های ارزشیابی بارم

نمره 2  

نمره 2  

ساختار بیرونی ) داشتن مقّدمه ، تنه  ، نتیجه(-1  

ساختار زبانی ) زبان نوشته ، ساده و جمله ها کوتاه باشد (-2  
 الف(ساختار

نمره 2  

 

نمره 3  

نمره 3  

نمره 3  

نمره 2  

نشان دادن نمایی کلّی از محتوای نوشته(–خوش آغازی ) جذّابیت و گیرایی -1  

پرورش موضوع :-2  

بیان احساس متناسب با موضوع( –*شیوه ی بیان نوشته ) بیان ساده و صمیمی   

انسجام نوشته( –*سیر منطقی نوشته ) پرداختن به جنبه های مختلف موضوع   

 *فکر و نگاه نو ) نگاه به موضوع از زاویه ای متفاوت (

تأثیر گذاری و تفکّر برانگیز بودن ( –خوش فرجامی ) جمع بندی مطالب -3  

(محتواب  

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نشانه های نگارشی ) نشانه گذاری به تناسب آموخته ها و نیاز های متن (-1  

امای واژگان ) نداشتن غلط امایی (-2  

پاکیزه نویسی ) حاشیه گذاری و حٌسنِ سلیقه (-3  

 

 ج(هنجارهای نگارشی

 
 

 **موفق باشید**
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