
سواالت امتحان هماهنگ استانی درس: 

 ی فارسی امال

 مقام معظم رهبری
 »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«  1401سال 

 نهم پایه:  نام آموزشگاه: 

 وزارت آموزش و پرورش نام و نام خانوادگی: 

 اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 

 اداره سنجش 

 تاریخ امتحان: 

11/03/1401 

شروع:  ساعت 

 صبح 10:30

مدت امتحان:  

 دقیقه 60

 نوبت امتحانی:  شماره داوطلب: 

 1401خردادماه 

 1تعداد صفحه:

 شود! (()) تشدید، غلط محسوب نمی

 

ای دیگر نیز هست؛ از همین پر تب و تاب، نوجوان، افزون بر رابطه با خود، نیازمند رابطه  ینوجوانی تولد دوباره انسان است. در این مرحله 

 شود. که دوستی و پیوند با دیگران آغاز می جاست

 و میهنآورد  ی پوالدین ایرانیان پدید میای بسیار شکوهمند برای وطن و سدی استوار به بلندای ارادهدلی اقوام ایرانی، پشتوانه زیستی و همهم

   رهاند.ها، از گزند دشمنان و اهرمن خویان میرا در آوردگاه

 و جاهل درگذرم؟«و بمیرم یا نادانسته ، بهتر است؛ اینکه مسئله را بدانم ای مرد، کدام یک از این دو امر»مرد بیمار با تعرض پاسخ داد: 

 . ابلیس زهره ندارد که گرد اوکه او چند سال است تا به ما دل سپرده استای طرار، تو خود را رنجه مدار آواز درآمد که: »ی صومعه از گوشه 

 « که گردد چادر او گردد؟ی آن بود ؛ دزد را کی زهرهگردد

 کردند و احسان به خویشان نمیرحم ی و صلهآوردند ، حق پدر و مادر را نیز به جا نمیکردندبود برخی از مردم از یکدیگر شرم نمیاگر حیا نمی

 کردند. و ترک معاصی نمیدادند های مردم را پس نمیو امانت

 کدامتان ارباب: »این دارایی من است.« فقط برای اینکه آشکار شود ، آن را پیش رویت بگذاری و بگوییآرزومندم اگر به پول یا ثروتی رسیدی

 .خوبی استارباب بدی است؛ اما خدمتگزار ! آری، پول، دیگری است

 که در وجود، وفای او نسبت به گل است و این تصویر آن گل سرخ است سازد، مرا تا این درجه مفتون خود میچیزی که از وجود این شاهزاده

 درخشد.چراغ میی همچون شعلهاو، حتی به هنگام خواب نیز 

 

 

 پیروز و پاینده باشید. 

 

http://bistshoo.ir


 نام و نام خا نوادگی : 
 سمه تعالی با

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی 

 صبح  10:30 ساعت شروع آزمون :

 دقیقه 70گویی : مدت پاسخ نام درس : نگارش

 ۲۵/03/1۴01تاریخ برگزاری :  نام آموزشگاه : 

 تعداد صفحه : یک  1۴01نوبت امتحانی:خرداد ماه  نهم   :پایه

ای  ها توجه به معیارها و سنجه ب  و دانش خود ودانش آموزان عزیز از چهار موضوع زیر یکی را به اختیار انتخاب کنید و با بهره گیری از اطالعات  

 نمره(  ۲0) ن بنویسید.آی ارزیابی متنی درباره

 ی مجازی و برنامه شاد )به صورت طنز (مدرسه ✓

 کلبه ای کوچک بر روی تپه ای زیبا )به زبان ادبی (  ✓

 ینده )به صورت تخیلی(آسفری به  ✓

 هم نشین )به روش عمق دادن به نوشته (  ✓

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 موفق باشید. 

 نمره به عدد:                  نمره به حروف :                                    نام و نام خانوادگی و امضای مصحح :     

 سنجه های ارزیابی : 

 نویسی و خط خوش ( تنگارشی، امالی صحیح واژگان، درسرعایت عالیم  داشتن پاکنویس ) -۲   داشتن پیش نویس -1

 بهره گیری مناسب از شیوه های پرورش ذهن و مهارت های نوشتاری  -۴  رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته )مقدمه، بدنه و نتیجه( -3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                نظرهمکاران عزیز محترم است 

 

 «  اشتغال زایی گرامی باد ،دانش بنیان ، سال تولید»  1۴01سال 

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/
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