
 های استان تهراناداره کل آموزش و پرورش شهرستان آموز: نام و نام خانوادگی دانش
 مهر آموزشگاه

آموزان روزانه پایه نهم دوره اول  سؤاالت ارزشیابی دانش شماره کارت: 

 امتحان درس: امالی )تقریری( نام آموزشگاه:  1401متوسطه در خرداد 

 08/03/1401تاریخ امتحان:  دقیقه 30مدت زمان امتحان:  8ساعت شروع امتحان:  1شماره صفحه:  1تعداد صفحات: 

 تذکر: پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در مقابل آن بنویسید 

 نمره تجدید نظر با عدد:  نام مصحح تجدید نظر: نمره با عدد:  نام مصحح: 

 نمره تجدید نظر با حروف:  امضا: تاریخ و  نمره با حروف:  تاریخ و امضا: 

 بارم متن امالی فارسی ردیف 

بدان که هر چه در وجود است همه صُنع خدای تعالی است. چون میغ و باران و برف و تگرگ و قوس قزح و عالماتی که   -  

 ست که تو را فرموده است تا در آن نظر کنی، پس اندر این آیات، تفکّر کن. در هوا پدید آید، همه عجایب صنع حق تعالی ا

 

ش و سبـکی و صفای است که احساس آرام مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا، همچون وزش نسـیم دل انگیـزی    - 

ترین مصائب  سنگیندوست، همواره غمگین است؛ به بیان دیگر تنهایی یکی از  سازد. انسان بیرا در مـا زنـده مـیدرون  

 است.

 

به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند. داد ده تا داد یابی. خوب گوی تا خوب شنوی. اگر طالب  - 

 علم باشی، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش. 

 

ماند که  ها، به گلستانی میها و رنگارنگی لهجهگوناگونی گویش  ایران با همۀ فراخنای فرهنگی و گستردگی جغرافیایی و  - 

 دارد.پروراند و شیرۀ جان خویش در کامشان میتوجّه به رنگ و چهره، نوا و ناله میدر دل و دامان خود، عزیزکانی را بی

 

مانی با وی درمیان گذاشته بود، مرد بیمار با کلماتی مقطّع از دوست دانشمندش تمنّا کرد که یکی از مسائل علمی را که ز  - 

بازگوید. فقیه گفت:» ای دوست گرامی، اکنون چه جای این پرسش است؟« بیمار با تعرّض پاسخ داد:» ای مرد، کدام یک از  

 این دو امر بهتر است: اینکه مسئوله بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل در گذرم؟«

 

دانی که هوای دل من در گفت:» الهی! تو میشنید. رابعه را دید در سجده، که میشبی خواجه از خواب درآمد. آوازی    - 

موافقت فرمان توست و روشنایی چشم من در خدمت درگاه تو. اگر کار به دست من استی، یک ساعت از خدمتت نیاسودمی؛  

 آیم.« ای؛ به خدمت تو از آن، دیر میامّا تو مرا زیر دست مخلوق کرده

 

اند، ولی تو نباید هرگز از یاد ببری که هرچه ها این حقیقت را فراموش کرده: آوخ که من خواهم گریست! آدمروباه گفت - 

را اهلی کنی، همیشه مسئول آن خواهی بود. تو مسئول گلت هستی ... شاهزاده به سوی روباه بازگشت که با او وداع کند. 

 وداع بسیار اندوه بار بود. 

 

 

 

 

 

 20 سربلند باشید پیروز و   
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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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