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امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان شرکت کننده در کالس های جبرانی تابستان  ،نوبت مردادماه 7931
این عالم خانة خداست و فرش وی زمین است و لکن سقفی بی ستون و این ،عجیب تر است و چراغ وی ماه است و
شعلة وی آفتاب و قندیل های وی ستارگان و نور عجایب این ،غافل که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و
در وی نمی گنجد.
دوستان واقعی ،راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی برای شکوفایی هستند .هر که با بدان نشیند،
اگر نیز طبیعت ایشان در وی اثر نکند ،به طریقت ایشان متّهم گردد.
آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود
خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند  ،استراق سمع نکند و تا او را با خود  ،در آن مشارکت ندهند  ،مداخلت نکند.
ایران ما با همة فراخنای فرهنگی و گستردگی جغرافیایی و گوناگونی گویش ها و رنگارنگی لهجه ها به گلستانی می ماند
که در دل و دامان خود عزیزکانی را بی توجّه به رنگ و چهره ،نوا و ناله می پروراند و شیرة جان خویش در کامشان می
دارد.
رابعه روی بر خاک نهاد و گفت :الهی! غریبم و بی مادر و پدر و اسیرم و دست شکسته ،مرا از این همه هیچ غم نیست،
الّا رضای تو می باید بدانم که راضی هستی یا نه؟» آوازی شنید که « غم مخور ،فردا جاهیت خواهد بود؛ چنان که مقرّبان
آسمان به تو نازند».
داده است خداوند علیم به آدمی آنچه صالح دین و دنیای او در آنهاست و منع کرده است از آدمی دانستن امری چند را
که در شأن و طاقت او نیست دانستن آنها.
آرزو مندم اگر به پول و ثروتی رسیدی ،آن را پیش رویت بگذاری و بگویی :این دارایی من است فقط برای اینکه آشکار
شود کدامتان ارباب دیگری است! آری پول ارباب بدی است؛ امّا خدمتگزار خوبی است.
آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند ،ولی تو نباید هرگز از یاد ببری که هر چه را اهلی کنی ،همیشه مسئول آن
خواهی بود.

موفق و پیروز باشید.
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امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان شرکت کننده در کالس های جبرانی تابستان  ،نوبت مردادماه 7931
دانش آموز عزیز در متن زیر  02غلط امالیی وجود دارد آنها را پیدا کرده وصحیح آنها را بنویسید.
این عالم خانة خداست و فرش وی  ،زمین است و لکن سقفی بی ستون و این  ،عجیب تر است و چراغ وی ماه
است و شعلة وی آفتاب و قندیل های وی ستارگان و تو از اجایب این قافل که خانه بس بزرگ است و چشم تو
بس مختسر و در وی نمی گنجد.
دوستان واقعی  ،راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی برای شکوفایی هستند .هر که با بدان
نشیند  ،اگر نیز طبیعت ایشان در وی اصر نکند  ،به تریقت ایشان متّهم گردد .آدمی باید که بسیار نگوید و سخن
دیگری به سخن خود قتع نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوظ ننماید و اگر از او پوشیده
دارند  ،استراغ سمع نکند و تا او را با خود ،در آن مشارکت ندهند  ،مداخلت نکند.
ایران ما با همة فراخنای فرهنگی و گستردگی جغرافیایی و گوناگونی گویش ها و رنگارنگی لحجه ها به گلستانی
می ماند که در دل و دامان خود عزیزکانی را بی توجّه به رنگ و چهره  ،نوا و ناله می پروراند و شیرة جان خیش
در کامشان می دارد.
رابعه روی بر خاک نهاد و گفت :الهی! قریبم و بی مادر و پدر و اسیرم و دست شکسته  ،مرا از این همه هیچ غم
نیست  ،الّا رضای تو می باید بدانم که رازی هستی یا نه؟
آوازی شنید که « غم مخور ،فردا جاحیت خواهد بود؛ چنان که مغرّبان آسمان به تو نازند »
داده است خداوند الیم به آدمی آنچه سالح دین و دنیای او در آنهاست و منع کرده است از آدمی دانستن امری
چند را که در شأن و طاقت او نیست دانستن آنها.
آرزومندم اگر به پول و ثروتی رسیدی  ،آن را پیش رویت بگزاری و بگویی :این دارایی من است فقط برای اینکه
آشکار شود کدامتان ارباب دیگری است! آری پول ارباب بدی است؛ امّا خدمتگذار خوبی است.
آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند  ،ولی تو نباید هرگز از یاد ببری که هر چه را اهلی کنی  ،همیشه مسئول
آن خاهی بود.
موفق و پیروز باشید.
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بسمه تعالی
راهنمای تصحیح
سواالت امتحانات هماهنگ استانی دانش آموزان

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام درس :امالی فارسی ( 02غلطی)
تاریخ امتحان77/5/7 :
اداره سنجش
مدیریت آموزش و پرورش .............................

پایه نهم مردادماه 7977

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

 -1عجایب
 -4اثر نکند
 -7محاوراتی
 -11لهجه ها
 -13راضی
 -16علیم
 -19خدمتگزار

 -2غافل
 -5طریقت
 -8خوض
 -11خویش
 -14جاهیت
 -17صالح
 -21خواهی بود
موفق و پیروز باشید.
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نمره

 -3مختصر
 -6قطع نکند
 -9استراق سمع
 -12غریبم
 -15مقرّبان
 -18بگذاری

