
  شماره داوطلبی: 

       نام و نام خانوادگی: 

 نام آموزشگاه:
 شهرستان/ منطقه:

 یباسمه تعال

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی   

 پایه نهمسواالت امتحان هماهنگ  

 الی منشی دارامنام درس:  
 صبح  -  نوبت: خرداد

 13/03/1400تاریخ امتحان:  

 10:30ساعت برگزاری:  

 دقیقه  30مدت امتحان:  
 1تعداد صفحه: 

 محل مهر آموزشگاه:

 بارم  ردیف
 

آموز و غلط  دانش  و درست آن را بنویعزیز متن زیر را بخوان   سهای امالیی آن را پیدا کن 

و نوانی وی   نگاه کن که چگونه بساات تو سااخته اسات  زیر سانگ های ساآت آا های لطیف روان  در زمین  و از  فراخ گساترانیده 

 است.کرده  

و مساح با یک دوست خوا و شکیبا همچون  احساس آرام بت  است که  انگیزی  نصیم دل  و سبکزش  ما زنده  ش  در  را  ی و سقای درون 

 سازد.می

مهاورتی که به  در  و  و سآن دیگری به سآت خود قطع نکند  باید که بسیار نگوید  دو آدمی  میان  او   خوظ ننماید.کس رود    حضور 

ابو م ای  بازر  مسلمانت قهر کنی زیر کرد   بادا  شایسبرادر  پرورار  هنگام قهر به درگاه  نمیته در  پزیرفته   شود.دگار 

نمی را هرگز دردی  تره چه رسید و باگر آدمی  و به چه   کرد ک میچیزی  مهربانی میگناهان را  و صد  کرد چیزی  نمود  غات میبه مردم 

 به مساکین.

و گ آهی کشید  من یکفروباه  ا ت زندگی  مرا  اگر  تو  ولی  است  درنواخت  خواهد  من چون خورشید  با حلی کنی زندگی  آنگاه  و  خشید 

پای با صدای  تفاوت خواهد داشت.ی آشنا خواهم شد که  دیگران  پای   صدای 
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  شماره داوطلبی: 
       نام و نام خانوادگی: 

 نام آموزشگاه:

 شهرستان/ منطقه:

 یباسمه تعال

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی   
 پایه نهمسواالت امتحان هماهنگ  

 فارسیالی  امنام درس:  

 صبح  -  نوبت: خرداد

 13/03/1400تاریخ امتحان:  
 10:30ساعت برگزاری:  

 مدت امتحان:  

 تعداد صفحه: 

 محل مهر آموزشگاه:

 بارم  ردیف
 

د غنگاه کن مر و بر صورتی  دیگر  هریکی بر شکلی  را  و حشرات زمین  هوا  هر یکی  ان  نیکوتر  یکدیگر  و همه از  باید یگر  به کار  را آنچه 

 داد.

نهان و  گ  در  ارتباطی  که شبکه  افرادی  فسترزندگی کنونی  و دوستان  دارند  ده  دشواریراوان  برابر  زندگیدر  و سالمت موفق   های  ترند 

و نس دارند.روانی   مانی بهتری 

طالی علم باشی پرهیز اگر  تا خوا شنوی  یابی خوا گوی  تا داد  ده  و قانع باشکداد  و بردبار. ار   و علم دوست 

ابوذ  در قفس تالش میای  از گنجشک  نافرمانی بیش  و  از گناه  برای رهایی  مومن   کند.ر 

حکیم ح بینیپس نمی در آد که خداوند  را  و فراموشی  و هر دو ضد یکافظه  داده  قرار   دیگرند.می 

افتادم  رچون شاهزده کم کم به خواا می مفتون خود میبا خودم گفتفت به راه  تا این درنه  مرا  این شاهزاده  از ونود  ازد  سم چیزی که 

او نسبت به گ است.  لوفای   سرخ 

باید بسیار ن و سآآدمی  او سآن خود  ن دیگری به  گوید  که به حضور  و در محاورتی  حوض ننماید.  قطع نکند  دو کس رود   میان 

نمی دردی  آدمی را هرگز  و باگر  تره چه رسید  و به چه   کرد ک میچیزی  را  مهربانی میگناهان  و صد  کرد چیزی  نمود  ات میقبه مردم 

 به مساکین.

http://bistshoo.ir


  شماره داوطلبی: 
       نام و نام خانوادگی: 

 نام آموزشگاه:

 شهرستان/ منطقه:

 یباسمه تعال

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی   
 پایه نهمسواالت امتحان هماهنگ  

 مهارت های نوشتارینام درس:  

 صبح  -  نوبت: خرداد

 05/03/1400تاریخ امتحان:  
 10:30ساعت برگزاری:  

 دقیقه  70مدت امتحان:  

 تعداد صفحه: 

 محل مهر آموزشگاه:

 بارم  ردیف
 

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

  

 

 

 

 

ن انتآاا  زیر را  موضوعات  با رعای* یکی از  و  خوسته  موده  انشایی بنویسیدت موارد   :شده 

دا نالی برا   پیشنهادهای  -1 زندگی  شرا شتن  مفید در  را بنویسید.یی شاد و   ط کرونایی مونود 

باز آفرینی کنید:م   -2 را به زبان ساده   ثل زیر 

م رسد           آدم  کوه به کوه نمی"  "رسدیبه آدم 

خاطره نو)  ......................  منکودکی    -3 از قالی های نوشتاری مثل  نامه نویسی و را در یکی  کنید.یسی، زندگی   (.... کامل 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

نتیجه  (فال  داشتن مقدمه، تنه، 

 (شان دادن نمایی کلی از محتوای نوشتهنذابیت و نخوش آغازی )ا(  

فکر و ،  انسجام نوشته (وضوعمتناسی با مشیوه بیان ساده و صمیمی و بیان احساس )ج( پرورش موضوع  

نگته های ادبی(ست، انگاه نو  فاده از 

بر انگیزهنمع بندی تاثیر گذار و تخوش فرنامی )د(   (فکر 

 نویسیه  پاکیز –غلط امالیی نداشتن  –شی  نشانه های نگار  ها( رعایت

http://bistshoo.ir


 

 

 

 بیست شو

 سایتی پر از نمونه سوال و گام به گام و جزوات آموزش  

در جهت اطالع از جدیدترین سواالت و جزوات و مطالب سایت بیست شو، 

 . کانال تلگرام بیست شو عضو شوید
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 با بیست شو، بیست شوید

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

