
 

 نام و نام خانوادگی: 
 نام پدر:

 شماره داوطلبی:

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پروش استان هرمزگان

 اداره سنجش

................  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه / منطقه 
 ......................................................................نام آموزشگاه:  

پایه نهم  امتحان هماهنگ درس امالی 

 صبح  9شروع امتحان: 

 30/02/1400تاریخ آزمون:  
 دقیقه  40مدت زمان امتحان:  

 تعداد صفحات: یک صفحه

 متن تقریری امالی پایه نهم

  فیلط یهاآب،  سخت  یسنگ ها ریده و از زیسترانگفراخ   یو  بساخته است و جوان  تو بساط  که چگونه  نگاه کن  ،نیدر زم

 (18)ص   .دیآیم رونیب  جیرود و به تدر  یم  نیزم یتا بر رو ،روان کرده

  همدم و اریو   عامل ویرانگری بد،  رفیق و  ردیگیرفتار و کردار دوست قرار م  ریتحت تأث،  ثابت شده است که انسان ،به تجربه

 (  32. )ص انسان است  یمتعال  تیشخص ش و پرور یریگکلباعث ش  خصال،کوین

 (48. )ص دیایکس را به کار ن چهی صحبت خرد و دانش راست نه گوهر را، اگر مردم را با گوهر اصل، گوهر هنر نباشد،  ،بزرگی

د نرا اگر بخواه   هیماگران  زیکه هر چروست  نیا  ندارد. از ییمهربان همتا  یخدا  نشیگوهر است که در کارگاه آفر  یمادر، گرام

 (58ص . )دنکنیمادر مانند م ایم  به ما  ،بدارند  زیبزرگ بشمارند و عز ،یماننده از راه  

رسد    یفروزان مانده است و سپس به آب م  دینور خورش  ریز وخشک   ابانیها در بکه ساعت  مانستای میتشنه  به    نیرالدینص

 (66)ص   .شود یتشنه تر م  گویی  نوشد  یهر چه از آن م  یول

  یبت یکس از مص چیه ، نبود یدر آدم  یاگر فراموش  ،یادآوریتر از نعمت ، عظیمیل کنمّااگر ت ،یدر آدم  یو نعمت فراموش

 (105د. )ص شیبهره مند نم  ایدن یهااز نعمت کی  چیشد و از ه ینم   رونیاش ب  نهیکس از س چیه   هنیو ک فتایآرامش نم 

 ی.ناگوار آن در امان بمان یامدهایدانم تا از پیم ، بگو نشود  دهیاز تو پرس  ،یندار  علمکه به آن    یزیاگر درباره آن چ  ،ابوذرای  

 (92)ص 

آرزو دارم دوستتانی داشتته باشتی، برخوی نادوستت و برخی دوستتدار که دستت کم، یکی در جمعشتان مورد اعتمادت باشتد. 

 (118)ص 

 

 موفق باشید

 

  



 

 

 نام و نام خانوادگی: 
 نام پدر:

 شماره داوطلبی:

 باسمه تعالی
 اداره کل آموزش و پروش استان هرمزگان

 اداره سنجش

................  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه / منطقه 
 نام آموزشگاه:  ......................................................................

 پایه نهم  نگارشدرس  امتحان هماهنگ 

 صبح  9شروع امتحان: 

 06/03/1400تاریخ آزمون:  
 دقیقه  50مدت زمان امتحان:  

 تعداد صفحات: یک صفحه

   

اساس سنجه های زیر    انشایی بنویسید.یبر  انتخاب نموده،  پیشنهادی را   کی از سه موضوع 

 نمره سنجه های ارزشیابی موضوع

 الف( ساختار

 

تنه، نتیجه(  بیرونیر  تاساخ -1 مقدمه،   )داشتن 

 )زبان نوشته ساده، جمله ها کوتاه(  ساختار زبانی  -2

2 

2 

 خوش آغازی  -1 ب( محتوا 

و گیرایی   نوشته(  –)جذابیت  نمایی کلی از محتوای  دادن   نشان 

 پرورش موضوع  -2

و صمیمی    شیوه بیان نوشته ❖ با موضوع(  –)بیان ساده  احساس متناسب   بیان 

موضوع    سیر منطقی نوشته ❖  انسجام نوشته( –)پرداختن به جنبه های مختلف 

متفاوت( فکر و نگاه نو ❖ ای  از زاویه   )نگاه به موضوع 

 خوش فرجامی -3

بودن(  –)جمع بندی مطالب   برانگیز  و تفکر   تاثیر گذاری 

2 

 

 

3 

3 

3 

 

2 

نجارهای  هپ(

 نگارشی

ها و نیازهای متن(  نگارشینشانه های   -1 به تناسب آموخته   )نشانه گذاری 

 )نداشتن غلط امالیی(  امالی واژگان  -2

و حسن سلیقه(پاکیزه نویسی   -3  )حاشیه گذاری 

1 

1 

1 
 

 

بارانی )طنز( 1 یک روز  در  روی گِل های خیس خورده    افتادن 

از قالب  2 در یکی  را  در کالس درس مجازی«  »یک روز    های نوشتاری بیان کنید.موضوع 

و پیامدهای   3 »خشکسالی«  معنایی،  آدرباره  شبکه  متضاد،  )مترادف،  واژگان  از همه گونه های کاربردی  و  انشایی بنویسید  ن 

وا  بهره بگیرید.ژگسترش  تنوع افعال(  و   ه 

 

 



 

 

 

 بیست شو

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

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

 . 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/

