باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:

نمره شفاهی -عملی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :امالی فارسی

اداره سنجش

تاریخ امتحان79/6/6 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 04 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

مدت امتحان 04 :دقیقه
سواالت در یک صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931
هنگامی که آدمی با مشکل یا مسئله ای رویارو میشود ،اگر دوستی با وی ،همراهی و همدلی کند باعث
خرسندی او می شود .مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا همچون وزش نسیم دل انگیزی است که سبکی و صفای
درون را در ما زنده میکند.
مثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمیبیند
و از جمال صورت قصر و بسیاری غالمان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد.
همزیستی و همدلی اقوام ایرانی ،پشتوانه ای شکوهمند برای وطن است و سددیی اسدتوار بده بلنددای ارادهی
پوالدین ایرانیان پدید میآورد و میهن را در آوردگاه ها از گزند دشمنان و اهرمن خویان میرهاند.
چون رابعه بزرگ شد ،پدر و مادرش بمردند و در بصره قحطی عظیم پیدا شد و خواهران متفّرق شدند و رابعده
به دست ظالمی افتاد .او را به چند درم بفروخت .آن خواجه او را به رنج و مشقّت کار می فرمود.
مرد بیمار با کلماتی مق طّع از دوست دانشمندش تمنّا کرد که یکی از مسائل علمی را که زمانی بدا وی در میدان
گذاشته بود بازگوید  ،فقیه گفت  :ای دوست گرامی ! اکنون چه جای این پرسش است ؟ بیمار با تعرّض پاسخ داد  :کدام
یک بهتر است  :اینکه مسئله بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل درگذرم ؟
ای ابوذر! خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی ها و گفته هایتان نمینگرد ،بلکه به دلها و کردارتان مینگرد.
ای ابوذر ! مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی ،زیرا کردار شایسته در هنگام قهر به درگاه پروردگار پذیرفته نمیشود.
در پایان برایت ای مهربان آرزومندم همواره دوستی خوب و یکدل داشته باشی تا اگر فردا آزرده شدی یا پد
فردا شادمان گشتی با هم از عشق سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید .

موفق و پیروز باشید.
1

نمره

باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:

نمره شفاهی -عملی:

نام درس :امالی فارسی(  02غلطی)
مدت امتحان 02 :دقیقه

اداره سنجش

تاریخ امتحان79/6/6 :

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 02 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

سواالت در یک صفحه

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت شهریور 7931
هنگامی که آدمی با مشکل یا مصئله ای رویارو میشود ،اگر دوستی با وی ،همراهی و همدلی کند باعث
خورسندی او میشود .مصاهبت با یک دوست خوب و شکیبا همچون وزش نصیم دل انگیزی است که سبکی و صفای
درون را در ما زنده میکند.
مثل تو چون مورچهای است که در قصر ملکی سوراخی دارد جز غزای خویش و یاران خویش چیزی نمیبیند و
از جمال صورت قصر و بسیاری غالمان و صریر ملک وی هیچ خبر ندارد.
همزیستی و همدلی اقوام ایرانی ،پشتوانه ای شکوهمند برای وطن است و ص دّی اس توار ب ه بلن دای ارادهی
پوالدین ایرانیان پدید میآورد و میهن را در آوردگاه ها از گذند دشمنان و احرمن خویان میرهاند.
چون رابعه بزرگ شد ،پدر و مادرش بمردند و در بصره قحتی عظیم پیدا شد و خواهران متفرّغ شدند و رابعه به
دست ظالمی افتاد .او را به چند درم بفروخت .آن خاجه او را به رنج و مشغّت کار می فرمود.
مرد بیمار با کلماتی مقتّ ع از دوست دانشمندش تمنّا کرد که یکی از مسائل علمی را که زم انی ب ا وی در می ان
گذاشته بود بازگوید ،فقیح گفت  :ای دوست گرامی ! اکنون چه جای این پرسش است ؟ بیمار با تعرّظ پاسخ داد  :کدام
یک بهتر است  :اینکه مسئله بدانم و بمیرم یا نادانسته وجاهل درگزرم ؟
ای ابوذر! خداوند متئال به سیمای زاهر و داراییها و گفته هایتان نمینگرد ،بلکه به دلها و کردارتان مینگ رد.
ای ابوذر ! مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی ،زیرا کردار شایسته در هنگام قهر به درگاه پروردگار پذیرفته نمیشود.
در پایان برایت ای مهربان آرزومندم همواره دوستی خوب و یکدل داشته باشی تا اگر فردا آذرده شدی یا پ
فردا شادمان گشتی با هم از عشق سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید .

موفق و پیروز باشید.
1

نمره

