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اوطلب :                                     شماره د
  نام :                                            

نام خانوادگي :                                       
                                         نام پدر:         

  نام آموزشگاه :                      
                                          نهم : پايه 

  بسمه تعالي     
  وزارت آموزش و پرورش

  اداره كل آموزش و پرورش استان يزد
  مديريت آموزش و پرورش ناحيه دو يزد 

 كارشناسي سنجش و پايش كيفيت آموزشي 

  امال نام درس :
  تاريخ امتحان :
  يك صفحه تعداد صفحه :
  يك تعداد سؤال :
  : زمان شروع

دقيقه60وقت:

  آرامش خاطر پاسخ دھيد.ل به خدا وتوکّ  با ت بخوانيد وزيررابه دقّ  متن ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،
  : مصحح اول نام و نام خانوادگي

  نمره با عدد                                      
  

                                                          نمره با حروف

                               : مصحح دومنام و نام خانوادگي 
  نمره تجديد نظر با عدد                                    

  

                                                 نمره تجديد نظربا حروف
  

  متن امالي تقريري
عالي است. آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمين و آنچه بر وي است و آنچه در كوه بدان كه هرچه در وجود است همه صنع خداي ت  

قزح و عالماتي  سر است از انواع حيوانات و آنچه ميان آسمان و زمين است چون ميغ و باران و قوحر و معادن و آنچه در بر و بههاست از جوا
  كه در هوا پديد آيد همه آيات حق تعالي است.

     
اهند كسي را نصيحت مگوي و پند مده خاصه كسي واپرسيده مگوي و از گفتار خيره پرهيز كن. چون باز پرسند جز راست مگوي. تا نخسخن ن

  . زمت زده پرهيز كن و از يار بد انديش و بد آموز بگريهرا كه پند نشنود كه او خود اوفتد. از جاي ت
  

ر نگاه و نگرش حافظ چند مشخصه ي برجسته ديده  مي شود : انتقادي بودن و طنز ديوان حافظ نامه ي زندگي و زندگي نامه ي ماست د
  جو شباهت نيابد انتقادها را با طنز مي آميزد وآن را دلپذير مي كند.هن و عن و لَعظريف كارساز براي آن كه انتقادش به طَ

  
  ست و سدي استوار به بلنداي اراده ي پوالدين ايرانيان پديد مند براي وطن اهاين هم زيستي و همدلي اقوام ايراني،پشتوانه اي بسيار شكو

  از گزند دشمنان و اهرمن خويان مي رهاند.   هاه مي آورد و ميهن را در آوردگا

  
  نبود كه او را در آن بپيچند و چراغ نبود.  هنقل است آن شب كه رابعه در وجود آمد در خانه پدرش چندان جام

ت پنهان كردن حاجتي آفريده شده اند. و تأمل كن در مصلحتفكر كن اي مفضل در همه اعضاي بدن و تدبير آن ها كه هر يك براي هدفي و 
  ا خواهد داشت.قعمر هركس از او، اگر بداند عمرش دراز خواهد بود اميد ب

  
  انسان خندان و آسان گير را دوست دارد. روي و خندان باش كه خداي تعاليه اي ابوذر به اندازه نيازسخن بگوي. گشاد
الح دين و دنياي او در آن ها است و منع كرده است از آدمي دانستن امري چند را كه در شأن و صداده است خداوند عليم به آدمي آنچه 

  طاقت او نيست دانستن آن ها.
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 ضوارُ داٍطلة :                                                                          

 ًام :                                            

                                                                       ًَادگي :                      ًام خا

 ًام پدر:                                                                                                         

 ًام آهَزضگاُ :                      

                                                                                                                                                         وُم :  پایِ

 تسوِ تعالي     

 ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش
 ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى یسد

 هدیریت آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ دٍ یسد 

سٌجص ٍ پایص کیفیت آهَزضي کارضٌاسي 

 وگاسش س :ًام در

 30/02/1400تاریخ اهتحاى :
 یک صفحٍ تعداد صفحِ :

 یک تعداد سؤال :

 0330: زهاى ضرٍع

 دقیقِ  60ٍقت:       

 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وزيررابه دق   متن ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،
 : مصحح اول نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      
 

                                                         نمره با حروف

                              : مصحح دومنام و نام خانوادگی 
 نمره تجدید نظر با عدد                                    

 

                                                نمره تجدید نظربا حروف
 

 شد طبیعت را مکافاتبد کردی مباش ایمن ز آفات       که واجب چو 

مًضًع اسائٍ ضذٌ ،یکی سا بٍ دلخًاٌ اوتخاب ومًدٌ ، با تًجٍّ بٍ  چُاسوًیسىذگان خًش ريق وًجًان ،داوص آمًزان عزیز، از 

 آمًختٍ َای کالسی يسعایت قًاویه وگاسضی دس مًسد آن اوطایی زیبا ي جزّاب بىًیسیذ.

 ،تاٍر قلثيایواى : الف

 پلید کٌد ي تَ راتا تداى کن ًطیي کِ صحثت تد / گر چِ پاکب: 

 تهتریي خاطرُ دٍراى تحصیلي هقطع هتَسطِ اٍلج: 

 تَاًایي ستاى ضاداب ًوي هاًد / دریاب ضعیفاى را در ٍقتِل ایي تُداین گُد: 
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................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                 
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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