
 

 

 

 باسمه تعالي

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

 اداره سنجش

 مدیریت آموزش و پرورش 

 امال نام درس:

 دقیقه44 امتحان: مدت 4/6/89 امتحان: تاریخ                 نام پدر:                 

 صفحه 1در  متن امال صبح 9 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

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

 نمره 9318ماه شهریوردانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
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 نیازمنوود را  ووه اگ دیگوور نیوو  ت نوجوووانوجوووانی ت تود وود دو ووارن انتووان اسووتر در ایووب مرتاوو  پوور توو  و تووا  ن

؛ نیازمنود دو شمود دیگور نوه نوجووان را  بینودو  وه او  گویدنیتوت و شگونوه اسوتااز همویب جاسوت نوه              هتت 

 دوستی و پیوند  ا دیگران آغاز می شودر

گورگ  وه سو ب خوود ق ود نگنودراگر سوجاا از جمواعتی نننود نوه او           آدمی  اید نه  تیار نگویود و سو ب دی  

و  ور  تتور جووا ی ازآن قوادر     تاایود و اگور نتوی  وه جووا  ممودوا شوود       داخل آن جماعت  ود  ر ایمان سبقت ننم

 تتمام شود ت پس جوا  خود  گوید  ر وجتی نه در متقدّم طعب نگندر ودت صبرنند تا آن س ب

 ر از ایوب روسوت نوه هور     ر نارگواه آرورینخ خوداگ متر وانت همتوایی نودارد      نوه د ت گرامی گوهرگ اسوت  مادر

 ت  وو رب  موومارند و ع یوو   دارنوودت  ووه مووام یووا مووادر ماننوود  گیووه را اگوور   واهنوود از راه هماننوودهوور شیوو  گرانما

 می ننندر 

سوررده  اگ مرد! خوود را رنهوه مودار نوه او شنود سواا اسوت توا  وه موا دا           » از گوش  صومعه آواز درآمد نه : 

؛ دزد را نوی زهوره آن  وود نوه گورد شوادر او گورددا توو خوود را مرنهوان           ا ایس زهره ندارد نه گورد او گوردد  است ر

 ت دوست دیگر  یدار استرطر ار! نه اگر یک دوست خفته است اگ

یوده شوده انودت    ت در همه اعضاگ  دن و تد یر آنتا نوه هور یوک  وراگ هودری و تواجتی آرر      تفگ ر نب اگ مفض ل

 نوویب اگوور در جمیوود اعضووا  ر همچهووا  ووراگ نووار نووردنت پاهووا  ووراگ راه ررووتبت شموود هووا  ووراگ دیوودن   دسووت 

 ت می  ینی هر یک  راگ نارگ خاق شده اندرتأمّل ننی

 ع یموت و از متواررت او   مب و شواه اده نود نود  وا هود دوسوت شودیدر موب هور روز شیو گ از سّویاره و از           

 ت گاووی دارد نووه  وویخ از توود  ووه او متوور    پووی  ووردم نووه شوواه اده در سوویارن خووود    ر موو   مووی رتمیوودم 

   می ورزدر 

 

 مورق و پیروز  اشیدر

 

 

 

برخوارحاج حسين نوايي




