
 عالیباسمه ت 

 صبح  11ساعت شروع:  4/3/1401تاریخ امتحان:  پایه نهم دوره اول متوسطه  سواالت امتحان هماهنگ درس: امالی فارسی  

 تعداد صفحه: یک برگ   مدت امتحان:  آموزشگاه: نام و نام خانوادگی: 

بزرگساالن، مراکز آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد سراسر دانش آموزان مدارس روزانه، 

 1401استان در نوبت خردادماه سال 
 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 

 

گیرد و رفیق بد، عامل ویرانگری و یار و همدم نیکو خصال، باعث  به تجربه، ثابت شده است که انسان، تحت تاثیر رفتار و کردار دوست قرار می

 (4)درس         متعالی انسان است.   شخصیّتگیری و پرورش شکل

طعن نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده   متقدّمپس جواب خود بگوید بر وجهی که در 

 ( 6)درس       دارند، استراق سمع نکند و تا او را با خود در آن مشارکت ندهند، مداخلت نکند.  

رم و دست شکسته. مرا از این همه، هیج غم  غریبم و بی مادر و پدر، اسی  !روزی، بیفتاد و دستش بشکست. روی بر خاک نهاد و گفت: » الهی

آسمان به   مقرّبانخواهد بود، چنان که  جاهیتباید تا بدانم که راضی هستی یا نه؟« آوازی شنید که » غم مخور، فردا رضای تو؛ می لّانیست، ا

 (11)درس             تو نازند «. 

مت و سعادت برای جهانیان است. سخنان سرشار از حکمت پیامبر بزرگوار )ص(، رح محمّداسالم، دینی جهانی است و پیام آور آن، حضرت 

های پاک، ای ندارد. طنین دلنشین کالم ایشان، فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است و جاناسالم، مرز مکانی و رنگ روزگار ویژه

 (12)درس           پیوسته مشتاق شنیدن آن هستند.  

 گشاید به دادن صدقه؟کند و دست میآورد و طلب عافیت میکند و به درگاه خدا روی میه دردی دچار شد، خضوع میبینی کسی را که بنمی

 (14)درس              

کن که بر   ای که برای زیستن گذشته است، حسرت نخورم و مردنی عطا لحظه  ثمریبیی مرگ، بر خداوندا! به من زیستی عطا کن که در لحظه 

 اش سوگوار نباشم. بیهودگی

 

 :یقابل توجه همکاران گرام

 . خوانده شود اتیادب ریتوسط دب امال متن  -

 استفاده نشود.  یصوت لیخواندن از وسا یبرا -

 . شودیغلط محسوب نم اد، یچه کم و چه ز د، ی تشد -

 . ردیثبت شاخص انجام گمندرج در دفتر ال ام نامهوهیآموزان بر اساس شدانش الیام  یابیارز -
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 باسمه تعالی

 صبح  11ساعت شروع:  18/03/1401تاریخ امتحان:  پایه نهم دوره اول متوسطه    انشای فارسیسواالت امتحان هماهنگ درس: 

 تعداد صفحه: یک برگ   دقیقه 75مدت امتحان:  آموزشگاه: نام و نام خانوادگی: 

دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگساالن، مراکز آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد 

 1401سراسر استان در نوبت خردادماه سال 
 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 

 

 مقدمه، بدنه، ) ینقشة ذهن یرا به دلخواه انتخاب کرده و پس از طراح ریز یها از موضوع  ی کی ز،یآموز عزدانش

 . دیسیبنو یی پرورش فکر، انشا  یهااز راه یکیبه کمک  (جهینت

 شانس  -

 . دیسیطنز بنو یبا فضا  ییانشا «یدر حوض قال  ، یماه»دربارة  -

 جلسه امتحان -

 یدر دوره نوجوان نیهمنش تیاهم -

 

 

 

 نمره های ارزشیابی  سنجه  موضوع 

  (جهیداشتن مقدمه، تنه و نت) ی رونی.ساختار ب 1 الف( ساختار 

 ( کوتاه و رسا یهازبان نوشته ساده، جمله) ی.ساختار زبان  2

2 

2 

 ته( نوش یاز محتوا ی کل  یو نشان دادن نما ییرایو گ تیجذابی ).خوش آغاز 1 ب( محتوا 

 .پرورش موضوع 2

 ( احساس متناسب با موضوع انیب ،یمیساده و صم انیب) نوشته انیب وةی* ش

 (متن  یوستگیمختلف موضوع، انسجام و پ   یهاپرداختن به جنبه )نوشته  یمنطق ری* س

 (متفاوت یاه ینگاه تازه به موضوع از زاو) * فکر و نگاه نو 

 (بودن زیو تفکربرانگ یگذار ریمطالب، تأث ی جمع بند) یخوش فرجام .3

2 

3 

3 

3 

 

2 

ج( هنجار های  

 نگارشی 

  (متن  یازهای ها و نبه تناسب آموخته  یگذارنشانه) ینگارش یهانشانه .1

 الیی( نداشتن غلط ام ) واژگان  الیام .2

 ( قهیو حُسن سل یگذار هیحاش) یسینو زهیپاک .3

1 

1 

1  
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 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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