
 نام: 

 نام خانوادگی:

 نام پدر: 

 : آموزشگاه

 به نام خدا 

 اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی

 سواالت هماهنگ پایه نهم )متوسّطه اوّل(

 درس امالء 

 12/3/1401تاریخ امتحان: 

 دقیقه   60زمان پاسخگویی:  

 10:30ساعت شروع: 

 1تعداد صفحه:  

 نوبت صبح

 وی هیچ خبر ندارد.صورت قصر و بسیاری از غالمان و سریر ملک مورچه از جمال 

 سود باشد، چون مغیالن، که تن دارد و سرمایه ندارد نه خود را سود کند، نه غیر خود را.بدان، که مردم نادان، مادام بی

 را با خود در آن مشارکت ندهند، مداخلت نکند. اگر سوال از جماعتی کنند که او داخل آن بود، بر ایشان سبقت ننماید و تا او 

 سعدی در گلستان آورده است: 

 اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متهم گردد. هر که با بدان نشیند، 

 تو خود را مرنجان، ای طرار، که اگر یک دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است.

 شد. اش به دانش اندوزی بیشتر میآموخت، عشق و عالقهشد، اما هرچه بیشتر میمی د نصیرالدین پربارترگذشت و هر روز درخت وجوروزها می

  باز   ، تر آن که، این همه را، بی صدا و بی هیاهونمایانند. و مهمها را به ما میآورند هم عیبها را پیش چشم میدوستان واقعی مانند آیینه، هم خوبی

 گویند. می

 ل، بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل، به مرد بزرگ و شریف گردد. نه مرد به عم

 باید و داد. پس در هر عمل که هست، نیکو سیرتی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تندرست و شادکام باشید. 

  

http://bistshoo.ir


 نام: 

 نام خانوادگی:

 نام پدر: 

 : آموزشگاه

 به نام خدا 

 اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

 آموزشیاداره سنجش و پایش کیفیت  

 سواالت هماهنگ پایه نهم )متوسّطه اوّل(

 درس نگارش 

 22/3/1401تاریخ امتحان:  

 دقیقه   60زمان پاسخگویی:  

 10:30ساعت شروع: 

 نوبت صبح

 ی بنویسید. های ارزشیابی در جدول زیر، درباره آن انشای آموز گرامی، از میان موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و با توجّه به سنجه دانش

 

 ایستادن در صف )در فضای طنز یا غیرطنز(  -1

 توصیف )صبح یک روز بهاری( -2

 انشایی در قالب نوشتاری خاطره با موضوع »کودکی من«  -3

 ضرب المثل »فضول را بردند جهنّم، گفت: هیزمش تر است.« را بازآفرینی کنید.  -4

 

 

 نمره  های ارزشیابیسنجه موضوع

 ساختار بیرونی )داشتن مقدمه، تنه، نتیجه( -1 الف( ساختار

 های کوتاه و زیبا( ساختار زبانی )زبان نوشته ساده، جمله -2

 

2 

2 

 خوش آغازی )شروع زیبا، جذّاب و گیرا( -1 ب( محتوا 

 پرورش موضوع -2

 * شیوه بیان نوشته )بیان ساده و صمیمی، بیان احساسی متناسب با موضوع(

 های مختلف موضوع، انسجام و پیوستگی متن()پرداختن به جنبه * سیر منطقی نوشته 

 * فکر و نگاه نو و تازه به موضوع از زوایای مختلف

 خوش فرجامی )جمع بندی مطالب، پایان نیکو داشتن، تاثیرگذاری متن( -3

 

2 

 

3 

3 

3 

2 

 های نگارشی نشانه -1 ج( هنجارهای نگارشی 

 امالی درست واژگان  -2

 ی پاکیزه نویس -3

1 

1 

1 

 

 پاینده باشید.              
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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/

