
 91/30/9018تاریخ امتحان: 

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

 خرداد اول متوسطهدورۀ  نهمپایۀ  و آموزش از راه دور طلبانودا ،دانش آموزان 
 9018سال 

 صبح99ساعت شروع: 
 

 

 

 "باسمه تعالی"

 )امای تقریری(
دوستان واقعی، راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی برای شکوفایی بهتر هستند. رسم دوستی، 
شکستن آیینه نیست؛ درست آن است که فرصت باز اندیشی و خود شکوفایی را پدید آوریم و گامی به سوی فراتر 

 رفتن برداریم . 
 

ت زده پرهیز کن و از یار بد اندیش و بد آموز بگریز. به غم مردمان در میان جمع، هیچ کس را پند مده. از جای تهم
 شادی مکن  تا مردمان  نیز به غم تو شادی نکنند. داد ده تا داد یابی.

 
به هر روی ایران از آنِ همۀ ایرانیان است، همۀ اینان که در خاکش بزرگ شده اند و از آبش نوشیده اند و در هوایش 

آن آرمیده اند و در آشوبش بی قراری کرده اند ؛ در صحنه های رزمش، داورانه؛ پیکار کرده اند و  پرورده اند؛ با آرامش
 در جشن هایش، صف های میلیونی بسته اند و دشمنان را انگشت به دهان گذاشته اند.

 
اد. کسی همراه من در همه جای جهان کما بیش پرواز کرده ام. شش سال پیش هواپیمایم در صحرای آفریقا از کار افت

من نبود و من تصمیم گرفتم به تنهایی هواپیما را تعمیر کنم. این موضوع برای من مسئلۀ مرگ و زندگی بود؛ زیرا من 
 فقط برای هشت روز آب آشامیدنی داشتم .

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

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

 1018سال  خرداد 
 صبح11ساعت 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 . 
، با سنجش و مقایسه فیل و فنجان-1  

، با فضای طنز تلفن همراه-0  

در قالبی دلخواه  ،کودکی من-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  

، نتیجه( مقّدمه، تنهتار بیرونی ) داشتن ساخ-1  

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

ساختار الف(  

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  

محتوا ب(  

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

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

امای واژگان ) نداشتن غلط امایی (-2  

پاکیزه نویسی ) حاشیه گذاری و حٌسنِ سلیقه (-3  

 

نگارشی هنجارهای ج(  

 
 **موفق باشید**
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