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

 مدیریت / اداره آموزش و پرورش ..... 

 اداره سنجش 

 هماهنگ استانی پایه نهم

 نام درس: امل 

 وقت الزم:  12/03/1401تاریخ:  نام پدر: 

 11ساعت شروع:  پایه: نهم  نام آموزشگاه: 

 نوبت: خرداد ماه  ردیف:
 

 بارم باشد. صفحه می 1آموزان گرامی سواالت در دانش ردیف

 گه خود پسندی و پندار نیست جوانی گه کار و شایستگی است 

بدان که هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است. از انواع نباتات و آنچه در بر و بحر است و آنچه میان آسمان و زمین است  

 رعد و برق و قوس قزح و علماتی که در هوا پدید آید همه آیات حق نعالی است. چون میغ و باران و برف و تگرگ و 

 

آموزد. حافظ حکیمی متفکر و تفکر برانگیز است.  ی ماست. حافظ به ما خوب زیستن میی زندگی و زندگی نامهدیوان حافظ، نامه

هایی که در روزگار او پدیدار شده بود،  که از همه تباهی  ها و عواطف ژرف انسانیهای عمیق عرفانی و احساسای است با اندیشهفرزانه 

 کند. جسورانه انتقاد می

 

ی پوالدین ایرانیان ای بسیار شکوهمند برای وطن است و سدی استوار به بلندای ارادهزیستی و همدلی اقوام ایرانی، پشتوانه این هم

 رهاند. من خوبان میها از گزند دشمنان و اهرآورد و میهن را در آوردگاهپدید می

 

 زد شیرمردان را صدا می  شهر از آن سوی سنگرها  چنان حالی هراس انگیز  در

 

 ی آن بود که گرد چادر او گردد؟ تو خود را مرنجان ای طرار ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد؛ دزد را کی زهره

 

اگر مقدار عمر خود را بداند، اگر عمرش کوتاه باشد زندگی بر او  تامل کن ای مفضل! در مصلحت پنهان کردن عمر هر کس از او، زیرا  

ناگوار خواهد بود و اگر بداند که عمرش دراز خواهد بود، امید بقا خواهد داشت. پس خداوند منع کرده است از آدمی امری را که در  

 شان و طاقت او نیست. 

 

ه  ی موسیقی مرا از الن و همچون نغمه مرا اهلی کنی صدای پای تروباه آهی کشید و گفت:» زندگی من یکنواخت است. ولی اگر تو  

 بیرون خواهد کشید و زندگی من چون خورشید خواهد درخشید «.

 

   

   

  »موفق باشید« 

http://bistshoo.ir


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

 مدیریت / اداره آموزش و پرورش ..... 

 اداره سنجش 

 هماهنگ استانی پایه نهم

 نام درس: انشاء فارسی

 وقت الزم:  12/03/1401تاریخ:  نام پدر: 

 11ساعت شروع:  پایه: نهم  نام آموزشگاه: 

 نوبت: خرداد ماه  ردیف:
 

دلخواه انتخاب کرده و با توجه های خود در کتاب نگارش، از میان شش موضوع زیر یکی را به آموزان گرامی؛ با تکیه بر آموخته دانش 

 ی آن بنویسید.های ارزیابی، انشایی دربارهبه سنجه 

 

 

 های پرورش فکربه کمک یکی از راه الف(

 ( گذر رودخانه1

 ( اذان2

 

 با استفاده از فضای طنز ب(

 ( ایستادن توی صف1

 ی آدم( سایه2

 

 های نوشتاریبا استفاده از یکی از قالب ج(

 نوجوانی( 1

 ( عاقبت فرار از مدرسه2

 

  »موفق و پیروز باشید« 

 

 

http://bistshoo.ir


 

 

 

 بیست شو

 سایتی پر از نمونه سوال و گام به گام و جزوات آموزشی

جهت اطالع از جدیدترین سواالت و جزوات و مطالب سایت 
 .کانال تلگرام بیست شو عضو شوید بیست شو، در
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 شوید با بیست شو، بیست
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