
 باسمه تعالی 

  

 دقیقه  45مدت امتحان :   صبح   8ساعت شروع :  امالی فارسیسواالت امتحان هماهنگ استانی درس : 

 1تعداد صفحه :  26/2/1401تاریخ امتحان :  متوسطه اول دورۀ تحصیلی :  نام و نام خانوادگی :  

 استان بوشهر اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش و پرورش  نهم پایه تحصیلی : 

 1401سال  خرداد ماه  دانش آموزان روزانه، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد سراسر استان بوشهر  سواالت امالی

 

 به نام خدا 

رساند، مشورت با پدر و مادر، معلمان دلسوز و مربیان با تجربه است که ما را از دام و چاهِ این  آنچه در شناخت افراد به ما یاری می 

هایی در  زنند اما درحقیقت گرگ دهد. چه بسیارند کسانی که الف دوستی می های این مسیر را نشان می سازد و آسیب راه آگاه می 

 ( 30جامعۀ گوسفندان هستند. )ص.

از  زده پرهیز کن و  سخن، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده؛ از جای تهمت

 (  48یار بداندیش و بدآموز بگریز. )ص.

اش رساند. بازی او، مطالعه و تحقیق و شادابی نهاد و خود را به محضرِ درس استاد می نصیرالّدین، هر روز لوح و کتاب در زیر بغل می 

 ( 66یافت. )ص.کرد و پاسخ دلخواهش را می ای را حل می هنگامی بود که مسئله 

گیر را دوست دارد. مؤمن برای  روی و آسانروی و خندان باش که خدای تعالی، گشاده سخن بگوی. گشاده   ای ابوذر، به اندازۀ نیاز

 ( 92کند. )ص.رهایی از گناه، بیش از گنجشکِ در قفس، تالش می 

م اگر از یکدیگر شرم  آورد؛ زیرا برخی از مرد نمود و نیازهای مردم را برنمیها نمیکس وفا به وعده   بود.، هیچای مفضّل، اگر حیا نمی 

دادند  های مردم را پس نمی کردند و امانتآوردند و صلۀ رحم و احسان به خویشان نمیکردند، حق پدر و مادر را نیز به جای نمی نمی

 ( 105کردند. )ص.و ترک معاصی نمی 

م که شاهزاده برای بیرون آمدن از  الی سخنان او دریافتیک روز، رازی دیگر از زندگی شاهزادۀ کوچک بر من فاش شد. من از البه 

 (127سیّارۀ خود از پرندگان کوهی استفاده کرده است. )ص.
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 باسمه تعالی 

 اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 

 دقیقه 90مدت امتحان :  صبح   8ساعت شروع :  انشای فارسیسواالت امتحان هماهنگ استانی درس : 

 2تعداد صفحه :  21/2/1401تاریخ امتحان :  متوسطه اول دورۀ تحصیلی :  نام و نام خانوادگی :  

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر  نهم پایه تحصیلی : 

 دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور سراسر استان بوشهر انشای  موضوعات امتحانی  

 1401سال  خرداد ماه  

 

 صفحه اول 

 

 بنویسید.های زیر یکی را به دلخواه انتخاب نمایید و انشایی در پنج بند )ده تا پانزده سطر( آموزان عزیز، از موضوع دانش

های ارزیابی کتاب نگارش از جمله: رعایت ساختار )مقدمه، بدنه و نتیجه(، خوش آغازی، پرورش  تمام معیارهای نگارشی را طبق سنجه 

 های نگارشی، امالی واژگان و پاکیزه نویسی( رعایت نمایید.خوش فرجامی و هنجارهای نگارشی )نشانه موضوع، 
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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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