bistshoo.ir
نام و نام خانوادگی.......................... :
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

ف

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

نام دبیر :ناهید نامنی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 11تهران

تاریخ امتحان1399/10/ 9 :

دبیرستان غیردولتی سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان 10 : 00 :صبح

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399-1400

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  60 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردی

نام دبیر:

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :پایه نهم

نمره به عدد:

نام درس :نگارش

از میان موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و پس از اندیشیدن دقیق و تجسم نقشه نوشتن و در نظر گرفتن راههای

1

پروردن موضوع دربارۀ آن بنویسید .به گزینش واژگان و راههای گسترش نوشته توجه کنید.
هنگام نوشتن به رعایت بخش های نوشته یعنی موضوع ،بخش آغازین (مقدمه) ،بخش میانی (بدنه) و بخش پایانی (نتیجه گیری)
توجه کنید و با درنظر گرفتن ویژگی های هر بخش به نوشته خود نظم دهید.

*توجه :نوشته شما باید حداقل در سه بند و ده سطر باشد.

موضوع اول :آدم فضایی
موضوع دوم :گذر رودخانه

2

حکایت زیر را بخوانید و آن را به دلخواه خود بازنویسی کنید.
«یکی از حکما پسر را نهی همیکرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند .گفت :ای پدر گرسنگی خلق را بکشد.
نشنیدهای که بزرگان گفتهاند به سیری مردن به که گرسنگی بردن».

1

جمع بارم  20 :نمره

bistshoo.ir
نام و نام خانوادگی.......................... :

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته:پایه نهم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :امالء

نمره به حروف:

نام دبیر :ناهید نامنی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1399/10 / 9 :

دبیرستان غیردولتی سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان 10 : 00 :صبح

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399-1400

نمره تجدید نظر به عدد:

مدت امتحان :

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

متن امالی تقریری:
عقل حیران شود از خوشۀ زرین عِنَب  /فهم عاجز شود از حُقّۀ یاقوت انارپاک و بیعیب خدایی که به تقدیر عزیز  /ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار

 بدان که هرچه در وجود است همه صنع خدای تعالی است .آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین و آنچه بر وی است ،چونبیابان ها و نهرها و آنچه روی زمین است ،از انواع نباتات و آنچه در برّ و بحر است و آنچه میان آسمان و زمین است ،چون میغ و
باران و تگرگ و رعدوبرق و قوس قزح و عالماتی که در هوا پدید آید همه عجایب صنع حقتعالی است.

پادشاهی به مرد سالخوردهای که سرگرم کاشتن نهال درخت بود رسید و گفت« :ای پیر! در موسم کهنسالی و فرتوتی کار ایامجوانی پیشه کردهای .چه جای این حرص و هوس باطل است؟»
1

هنگامیکه آدمی با مسئلهای رویارو میشود ،مصاحبت با یک دوست خوب میتواند تحمل مصائب را اندکی آسانتر کند .همدمنیکوخصال باعث تعالی شخصیت میشود چنانکه حتی سگ اصحاب کهف نیز درنتیجه همنشینی با نیکان درجه و اعتباری هم
قدر آنان به دست آورد.

بدان که انسان بیسود چ ون خار مغیالن است که نه خود را سود کند و نه غیر خود را .جهد کن که اگرچه اصیل و گوهری باشی،گوهر تن نیز داری .از جای تهمتزده پرهیز کن و از یار بدآموز بگریز .آدمی باید در هنگام سخن صبر کند تا سخن دیگری تمام
شود سپس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ،خوض ننماید و
استراق سمع نکند.

صفحه ی  1از1

جمع بارم  20 :نمره

