
 باسمه تعالی

 دقیقه 03مدت امتحان:  صبح11ساعت شروع: نام پدر:                                      نام و نام خانوادگی:     

  1شماره صفحه:     تعداد کل صفحات: پایه نهم              امالی فارسی :سؤاالت امتحان هماهنگ درس 

 1031ماه  خردادامتحانات نوبت  1031/  30  /     تاریخ امتحان:  اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه
 

 بارم االتؤمتن س ردیف
 

مردِ بیمار با کلماتی مُقَطَّع از دوست دانشمندش تمنّا کرد که یکی از مسائل علمی را که زمانی با وی در میان  1

 بیمار با تَعَرُّض پاسخ« ای دوست گرامی، اکنون چه جای این پرسش است؟»گذاشته بود، بازگوید. فقیه گفت: 

 «ای مرد، کدام یک از این دو امر بهتر است: اینکه مسئله بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل درگذرم؟» داد: 

 

نگاه کُن مرغان هوا و حشراتِ زمین را هر یکی بر شکلی دیگر و بر صورتی دیگر و همه از یکدیگر نیکوتر؛ هر 

ر یکی را بیاموخته که غذایِ خویش چون به دست آورد و بچّه را چون نگه دارد یکی را آنچه به کار باید، داد و ه

 تا بزرگ شود و آشیان خویش چون کند؟ 

 

ا ست به اندازه، ترُگونه است، برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی، نه کم و نه زیاد، دُچون زندگی بدین

یکی از آنها، اعتراضش به حق باشد، تا زیاده به خودت  کمد، که دستِایت را مورد پرسش قرار دهگاهی باوره

 .یه نشورِّغَ

 

، هیچ غم شکسته. مرا از این همهمادر و پدر و اسیرم و دستالهی! غریبم و بی»ک نهاد و گفت: روی بر خا

 واهدخور، فردا جاهیت خغم م»آوازی شنید که « تا بدانم که راضی هستی یا نه؟ ،بایدتو می نیست، الّا رضایِ

 «که مقرّبان آسمان به تو نازند.بود؛ چنان

 

اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بُوَد، و بر بهتر جوابی قادر بُوَد، پس جواب خود بگوید بر 

وجهی که در متقدّم طعن نکند و در محاوراتی که به حضور او رَوَد، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند، 

 سَمع نکند.اِستِراقِ 

 

ای ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی؛ زیرا کردارِ شایسته در هنگام قهر، به درگاهِ پروردگار پذیرفته 

 کند.شود. مؤمن برای رهایی از گناه و نافرمانی، بیش از گنجشکِ در قفس، تالش مینمی
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 تعالیسمه با

 دقیقه 06مدت امتحان:  صبح11ساعت شروع: نام پدر:                                      نام و نام خانوادگی:     

  1شماره صفحه:     تعداد کل صفحات: پایه نهم      فارسی انشا و نگارش :سؤاالت امتحان هماهنگ درس 

 1061ماه  خردادمتحانات نوبت ا 1061/ 60/ 11   تاریخ امتحان:  پرورش استان کرمانشاهاداره سنجش آموزش و 
 

 بارم االتؤمتن س ردیف
 

 یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و انشای خود را با رعایت اصول نگارش بنویسید. 1

 

رادف متهای های کاربرد واژگان ازجمله به کارگیری واژههای آن را توصیف کنید. )از شیوه( فصل زمستان و زیباییالف

ها های تازه، کوتاهی جمالت و تنوع فعلو متضاد، استفاده از ظرفیت شبکة معنایی، گسترش واژه و ساختن ترکیب

 در انشای خود بهره ببرید.(

 

 .(باشدطنزآمیز  انشای شما باید بست. )فضایرفت، جارو به دمش می( موش به سوراخ نمیب

 

پرورش ذهن ازجمله خوب دیدن، خوب شنیدن، دیگرگونه دیدن، مقایسه و های ( سفری خیالی به آینده )از شیوهج

 سازی و... استفاده کنید.(سنجش، جانشین

 

 های ادبی در نوشتة خود بهره بگیرید.(تان ادبی باشد و از آرایه( دفتر قدیمی خاطرات مادرم )زبان نوشتهد
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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
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https://instagram.com/bistshoo_ir
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