
   

  

 باسمه تعالی 

 09/03/1401تاریخ امتحان:   اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی            شماره داوطلبی: 

 10:30ساعت برگزاری:    سواالت امتحان هماهنگ پایه نهم          نام و نام خانوادگی: 

 دقیقه 70 مدت امتحان:   امالی فارسی نام درس:               نام آموزشگاه: 

  تعداد صفحه:    نوبت: خرداد            شهرستان / منطقه: 

 محل مهر آموزشگاه 

 بارم  ردیف
 

 تا در آن نظر کنی. باران و برف و تَگرگ و رعد و برق و قُوسِ قَزَح و عالماتی که در هوا پدید آید، همه عجایبِ صُنعِ تعالی است که تو را فرموده است 

 سازد. در ما زنده میمُصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا، همچون وزشِ نسیمِ دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای درون را، 

جهد کُن که اگرچه اصیل و گوهری نه خود را سود کُنَد و نه غیر خود را ؛    غیالن که تَن دارد و سایه ندارد ؛ سود باشد، چون مُهنر، مادام بیبدان که مردم بی

 باشی، گوهرِ تَن نیاز داری، که گوهرِ تَن از گوهر اصل، بهتر بُوَد. 

 همانندی، بزرگ  مادر، گرامی گوهری است که در کارگاهِ آفرینشِ خدایِ مهربان، همتایی ندارد. از این روست که هر چیزِ گرانمایه را اگر بخواهند از راهِ

 کنند. د. به مام یا مادر مانند میبشمارند و عزیز بدارن

 نگرد. ها و کردارتان مینگرد؛ بلکه به دلهایتان نمیها و گفتهای ابوذر، خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی

کوتاه باشد، زندگی برای او ناگوار هر کس از او، زیرا که اگر مقدار از عمر خود را بداند، اگر عمرش  تأمل کن ای مُفَضّل ، در مَصلحتِ پنهان کردنِ عمرِ  

 خواهد بود و اگر بداند که عمرش دراز خواهد بود، امید بَقا خواهد داشت.

 

http://bistshoo.ir


   

  

 باسمه تعالی 

 19/03/1401تاریخ امتحان:   اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی            شماره داوطلبی: 

 10:30ساعت برگزاری:    سواالت امتحان هماهنگ پایه نهم          نام و نام خانوادگی: 

 دقیقه 70 مدت امتحان:    نگارش   نام درس:               نام آموزشگاه: 

  تعداد صفحه:    نوبت: خرداد            شهرستان / منطقه: 

 محل مهر آموزشگاه 

 بارم  ردیف
 

 آموزان عزیز برای نوشتن یک انشای خوب و زیبا رعایت نکات زیر ضروری است: دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * یکی از موضوعات زیر را انتخاب نموده و با رعایت موارد خواسته شده انشایی بنویسید: 

 ی ادبی بنویسید. « انشایی به شیوهباران، بیابان و دعابا ایجاد ارتباط بین واژگان » -1

 گذر رودخانه در یک دشت زیبا -2

 تلفن همراه )به زبان طنز( -3
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 الف( داشتن مقدمه، تنه، نتیجه

محتوای نوشته(ب( خوش آغازی )جذابیت و نشان دادن نمایی کلی از   

شیوه بیان ساده و صمیمی و بیان احساس متناسب با موضوع( انسجام نوشته، فکر ج( پرورش موضوع )

(های ادبیو نگاه نو، استفاده از نکته  

 د( خوش فرجامی )جمع بندی تأثیرگذار و تفکر برانگیز(

نداشتن غلط امالیی، پاکیزه نویسی. – های نگارشی هـ( رعایت نشانه  
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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

                  Bistshoo_ir
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 شوید با بیست شو، بیست

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

