
 سواالت امتحان هماهنگ استانی درس:

 امالی فارسی

 مقام معظم رهبری:

 )سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها( 1400سال 

 پایه: نهم نام آموزشگاه:

 نام و نام خانوادگی: 
 وزارت آموزش و پرورش

 پرورش استان آذربایجان غربیاداره کل آموزش و 

 اداره سنجش

 تاریخ امتحان:

03/03/1400 

 ساعت شروع:

 صبح 30/10

 مدت امتحان:

 دقیقه 60

 1تعداد صفحه:  1400 نوبت امتحانی: خرداد ماه  :داوطبشماره 

 

 

هر ییی را   ؛صرورتی دیگر و همه از ییدیگر نییوترر نگاه کن مرغان هوا و حشررات زمین را هر ییی بر شری ی دیگر و ب 

موخته که غذای خویش چون به دست آورد و بچه را چون نگه دارد تا بزرگ شود و آشیان  بیاباید داد و هر ییی را    آنچه به کار

 د.نگاه کن به وقت خویش غذا چون جمع کن  چهدر مور  .خویش چون کند

 

سخنان سرشار از   .است انیجهان یرحمت و سعادت برا)ص(، حضرت محمد   ،آور آن امیاست و پ یجهان  ، دینیاسالم 

  یفرهنگ   یایفراتر از جغراف ،شانیالم ارر ک  نیدلنش  نین. طندارد  یا ژهیو رنگ روزگار و یمرز میان  ،بزرگوار اسالم امبریحیمت پ

 .آن هستند  دنیمشتاق شن  وستهیپ ،پاک یهااست و جان یبشر  خیتار

 

 یم ارویرو  یمسرل ه ا ایبا مشریل    یکه آدم  یهنگام  .انسران اسرت  یازهاین نیاز مهمتر  ییی ،گرانیبا د  وندیو پ  یدوسرت 

 او  یو خرسند  یکند باعث خوشحال یو همدل یهمراه   ویبا   یاگر دوست  ،رو بردارد شیتواند آن را از پ  ینم  ییشود که به تنها

 د.کنن  یبه ما کمک م،  یخوشنا شی وخو  ،یزندگ ین در تمام لحظه هاوستادر واقع د  ؛شود  یم

 

اگر عمرش کوتاه   اند،اگر مقدار عمر خود را بد که  رایز  ،در مصرر حت پنهان کردن عمر هر کا از او مفضررل،تمام کن   

 .خواهد داشت قاب  دیام ،راز خواهد بودد  عمرش د و اگر بداند که و ناگوار خواهد بوا بر  یزندگ  ،باشد

 

خواهد    دیمن چون خورشرر   یزندگ  ،یکن  یتو اگر مرا اه  یول  ؛اسررت  ینواختیمن    یزندگ  :و گفت  دیکشرر   یروباه آه  

ه النمرا به   گرانید یپا  یصردا؛  تفاوت خواهد داشرت گرانید یپا  یآشرنا خواهم شرد که با صردا ییپا  یبا صردا آنگاه  .دیدرخشر 

 .دیخواهد کش رونیالنه ب  زمرا ا  یقیتو همچون نغمه موس یپا  یصدا  یول  د؛فرو خواهد خزان

 

اما   ؛اندو شرهدا رفته  میاسرت که ما مانده ا  نیپندار ما ا  .آزاد شرد  گرید یشرهر در دسرت دشرمن افتاد و روز  ،روز کی 

 د.انآن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده  قتیحق

موفق باشید

http://bistshoo.ir


 سواالت امتحان هماهنگ استانی درس:

 انشای فارسی

 مقام معظم رهبری:

 )سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها( 1400سال 

 پایه: نهم نام آموزشگاه:

 نام و نام خانوادگی: 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

 اداره سنجش

 تاریخ امتحان:

10/03/1400 

 ساعت شروع:

 صبح 30/10

 مدت امتحان:

 دقیقه 60

 1تعداد صفحه:  1400نوبت امتحانی: خرداد ماه   :داوطبشماره 

 

 

م  ز  انیاز  انتخاب کن ییی  ریچهار موضوع  با توجه به سنجه ها  دیرا  آن انشا  یابیارز یو   .دیسیبنو  ییدرباره 

 رودخانه  گذر  -1

 (طنز  یفضا)صف    یتو  ستادنیا   -2

 یزندگ  هدف  -3

از خودگذشتگ  ثاریا   -4  در جامعه  یعیطب یبا بالها  ییارو یبه هنگام رو   یو 

 

 

 :باشد  یم  ی ضرور  ریز  ی ارهایتوجه به مع، در موقع نوشتن انشا

 (جهینت و   بدنه،  مقدمه  ، موضوع)ذهن و نوشته    یطبقه بند تیرعا  -

بخش ها کیهر   یها  یژگیو  تیرعا  -  نوشته  یاز 

واژگان    یرگیبهره  و   متن  سجامان  - کاربرد  معنا  ، متضاد   ، مترادف)از همه انواع  و شبیه  واژه   (ییگسترش 

امال  ، ینگارش  ینشانه ها تیرعا) یسینو  راستهیپ  -  (یگذار هیو حاش یسینو  یتوجه به درست  ، یینداشتن غ ط 

 

  موفق 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

                  Bistshoo_ir

                                                                                                                                                 
Bistshoo_ir Bistshoo_ir Bistshoo.ir

 

 

 

 

 شوید با بیست شو، بیست

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

