
 تا پایان قرائتمدت امتحان:  صبح 10:30ساعت شروع:  نهمپایه:  متن امالی تقریری

 1تعداد صفحه:          5/3/1400تاریخ امتحان:  نام و نام خانوادگی:                              نام پدر:                   نام آموزشگاه: 

 اداره سنجش -چهارمحال و بختیاریاداره کل آموزش و پرورش استان  1400دانش آموزان روزانه، بزرگساالن و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد ماه 
 

  

 یزچیهه  چههه بههه و ،او یکههرد بههرامی خههدا و تعههرع یبههرا کههردیتواضههم م زیهه بههه چههه چ ،دیرس ینم  یرا هرگز درد  یاگر آدم

آنچههه بههه عمههل آورده همههه ، یدر هههر امههر میعلهه  میحکهه  پهه  ن؟ مسههاکی بهههنمههود  یکرد به مردم و صداقت مهه   یم  یمهربان

 .ستیموافق حکمت است و راه خطا در آن ن

و دارا  یمهایخهداونهد متعهال بهه سههه  ،ابوذر  یا و گفتهه هها ییظهاهر  نم یهها  مبلکهه بهه دل  ؛گردن  یتهان  و کردارتهان   . نگردیهها 

 را دوست دارد.  ریو آسان گ یگشاده رو  ،یتعال  یو خندان باش که خدا یگشاده رو  ،یسخن بگو  ازیبه اندازه ن، ابوذر  یا

گفههتم  کو بههه شههاهزاده کوچهه  دمیکشهه  یآههه  .خههود گههوش کههردم رهیهه قطههره آذ ذخ نیآخههر دنیداستان روباه را با نوشهه   من

 .ام  افتهیخود فراغت ن  یمایهواپ  عمیرکه من هنوز از کار تحیف   یول  باستیخاطرات تو ز

 خاک نهاد و گفت:ی بر فتاد و دستش بشکست روبیا  هعراب  روزی

شنید  آوازی  «   باید بدانم که راضی هستی یا نه؟ همه هیچ غم نیست، اال رضای تو. می  نای  از  ار. مرمادر و پد یو ب  بمغری! الهی»  

 « چنان که مقربان آسمان به تو نازند.  ؛خواهد بود تیفردا جاهل، غم مخورکه »

مقطم از دوست دانشمندش   ینمانده بود با کلمات  یباق  یو در تن رنجورش رمق  دیگذران  یرا م  یلحظات زندگ  نیکه واپس ماریب مرد

 یمسهلله را باز گفت و سه   از جا  هیفق ردم  .دیگذاشهته بود باز گو انیدر م یبا و  یرا که زمان  یاز مسهالل علم   یکیتمنا کرد که  

 .برخاست و رفت

دو ک  رود  انیکه به حعههور او م ینکند و در محاورات  قطمرا به سههخنان خود   یگریو سههخن د  دینگو اریکه بسهه  دیبا  میآدمی  

 .نکند  تمداخل  ،و را با خود در آن مشارکت ندهندا و تا دم نکنم س  قرااست  ،دارند  دهیو اگر از او پوش دینمان  خوض 

http://bistshoo.ir


 دقیقه  70مدت امتحان:  صبح 10:30ساعت شروع:  نهمپایه:  ینگارش و انشای فارسسواالت امتحان هماهنگ درس: 

 1تعداد صفحه:          12/3/1400تاریخ امتحان:  نام و نام خانوادگی:                              نام پدر:                   نام آموزشگاه: 

 اداره سنجش -اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری 1صفحه  – 1400دانش آموزان روزانه، بزرگساالن و داوطلبان آزاد سراسر استان در نوبت خرداد ماه 

 

  

درباره آن  ،ریدر جدول ز یابیارز  یرا به دلخواه انتخاذ کرده و با توجه به مالک ها  یکی ریموضوعات ز  انیاز م زیدانش آموزان عز

 .دیسیبنو  ییانشا

 کند دیتو را پل یگرچه پاک      که صحبت بد  ن نشی کم بدان با  -1

 کند دیابر ناپد یلکه ا را  یبزرگ  نیدب  یآفتاب      

 "دیکن  فیرا در سرنوشت خود توص  نیهمنش ریتاث  تیدو ب  نیبا توجه به ا  یدانش آموزان گرام"

 آنکه اندوخت و نخورد. یگریآنکه آموخت و نکرد و د یکیکردند   دهیفا  یب  یبردند و سع هودهیدو ک  رنج ب  -2

 .......................... که  میانتخاذ کن دیرا با  یجمهور   یرل  به نظرم (3

ا  زمانی  از(  4 کول  روس یو  نیکه  فرا  (کرونا)  1۹  دیمنحوس  را  چ  ،گرفت  جامعه  جمله  یمهم   یزهایبه   بردم.  یپ  .................  از 

  (  دیکن  انیداستان و گزارش ب  ،خاطره یاز قالب ها  یکیدر   دیتوان  یمورد را م  نیا )  قرار داد. ریمرا تحت تاث  یزندگ  که

 نمره سنجه های ارزشیابی موضوع

 الف( ساختار

 

تنه، نتیجه(  -1  ساختار بیرونی )داشتن مقدمه، 

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

2 

2 

نوشته(  –)جذابیت و گیرایی    خوش آغازی  -1 ذ( محتوا  از محتوای  نمایی کلی   نشان دادن 

موضوع  -2  :پرورش 

و صمیمی ✓ با موضوع(  ، شیوه بیان نوشته )بیان ساده  متناسب  احساس   بیان 

موضوع ✓  انسجام نوشته(  ، سیر منطقی نوشته )پرداختن به جنبه های مختلف 

و نگاه نو   ✓ تازه  فکر  از زاویو  مختلفبه موضوع   ای 

بودن(  ، )جمم بندی مطالب  امیخوش فرج  -3 برانگیز  تفکر  و   تاثیر گذاری 

2 

 

3 

3 

3 

2 

هنجارهای   پ(

 نگارشی

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

)نداشتن غلط امالیی(  -2 واژگان   امالی 

و حسن سلیقه(  -3 نویسی )حاشیه گذاری   پاکیزه 

1 

1 

1 

 این جا شروع کنید از  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  موضوع:
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................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................
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 بیست شو

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

جهت اطالع از جدیدترین سواالت و جزوات و مطالب سایت بیست شو، در 

 . کانال تلگرام بیست شو عضو شوید

 

                  Bistshoo_ir

                                                                                                                                                 Bistshoo_ir Bistshoo_ir Bistshoo.ir

 

 

 

 

 با بیست شو، بیست شوید

https://t.me/bistshoo_ir
https://t.me/bistshoo_ir
https://instagram.com/bistshoo_ir
http://bistshoo.ir/
http://bistshoo.ir

