

نام خانوادگی .............................. :
نام پدر ......................................... :

نام آموزشگاه .............................. :
نام ............. .................................... :

شماره صندلی :

باسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش



اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

امتحان هماهنگ درس امالي فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه

کالس :

تاریخ امتحان 1033/30/11 :

مدت امتحان  03 :دقیقه
صفحه  1 :از 1





در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگهای

سخت،آبهای لطیف روان کرده تا بر روی زمین میرود و به تدریج بیرون میآید.

یکی از زمینههای اجتماعی گمراه شدن ،تأثیر هم نشین بد است .رفیق بد عامل ویرانگری و همدم نیکو

خصال باعث شکلگیری و پرورش شخصیت متعالی انسان است.

بازی او مطالعه و تحقیق  ،فریادهای کودکانهاش ،بحث و مناظره با دیگر شاگردان و شادابیاش هنگامی

بود که مسئلهای را حل میکرد و پاسخ دلخواهش را مییافت.

از گوشۀ صومعه آواز در آمد که :ای مرد ! خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده است.

ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد .دزد را کی زهرۀ آن بود که گرد چادر او گردد؟ تو خود را مرنجان ای طرّار !
اگر یک دوست خفته است ،دوست دیگر بیدار است.

ای ابوذر ،مبادا با برادر مسلمانت قهرکنی؛ زیرا کردار شایسته در هنگام قهر ،به درگاه پروردگار پذیرفته

نمیشود .مؤمن برای رهایی از گناه و نافرمانی ،بیش از گنجشک در قفس ،تالش میکند.

اکنون من دوست دارم که شب به ستارگان گوش فرا دهم آنگاه جانم از سرور و شادمانی لبریز میشود و

همه ستارگان بر من لبخند میزنند.

خداوندا ! به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ ،بر بیثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است،

حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگیاش سوگوار نباشم.

بارم  23 :نمره 

نام ............. .................................... :

شماره صندلی:

باسمه تعالی

نام خانوادگی .............................. :

وزارت آموزش و پرورش

نام پدر ......................................... :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

نام آموزشگاه .............................. :

امتحان هماهنگ درس امالي فارسی( 23غلطی) پایه نهم دوره اول متوسطه

کالس:

تاریخ امتحان 1033/30/11 :



مدت امتحان  03 :دقیقه
صفحه  1 :از 1


« ویژه دانشآموزانی که قادر به نوشتن نمیباشند و از منشی استفاده میکنند».




متن زیر داراي بيست( )23غلط امالیی میباشد  ،زیر کلمات غلط خط کشيده و صحيح آن ها را در جدول پایين بنویسيد.

در زمین نگاه کن که چگونه بسات تو ساخته است و جوانبه وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگهای سخت ،آبهاای
لتیف روان کرده تا بر روی زمین میرود و به تدریج بیرون میآید.
یکی از زمینههای اجتماعی گمراه شدن ،تأصیر همنشین بد است .رفیقه بد عامل ویرانگری و همدم نیکو خسال باعث
شکلگیری و پرورش شخصیته متعالی انسان است.
بازیه او مطالعه و تحقیق  ،فریادهای کودکانهاش  ،بحث و مناازره باا دیگار شااگردان و شاادابی اش هنگاامی باود
کهمسئلهای را حل میکرد و پاسخ دلخواهش را مییافت.
از گوشۀ سومعه آواز در آمد که :ای مرد خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده اسات .ابلایس
زحره ندارد که گرده او گردد .دزد را کی زهرۀ آن بود که گرد چادر او گردد؟ تو خود را مرنجان ای ترّار ! اگر یک دوست
خفته است  ،دوست دیگر بیدار است.
ای ابوذر ،مبادا با برادر مسلمانت قهرکنی؛ زیرا کردار شایسته در هنگامه قهر ،به درگاه پروردگار پذیرفته نمایشاود.
مؤمن برای رهایی از گناه و نافرمانی ،بیش از گنجشک در غفس ،تالش میکند.
اکنون من دوست دارم که شب به ستارهگان گوش فرا دهم آنگاه جانم از سرور و شادمانی لبریاذ مایشاود و هماه
ستارگان بر من لبخند میزنند.
خداوندا ! به من زیستنی عطاکن که در لحظه مرگ ،بر بی سمری لحظهای که برای زیستن گذشته است ،حصرت

نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودهگیاش سوگوار نباشم.
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بارم  23 :نمره 

نمره با عدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبير:

نمره تجديد نظر

در صورت داشتن اعتراض :

نمره باعدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبير  :

باسمه تعالي

( اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان )

راهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ ماده درسي امالي فارسی پايه نهم دوره اول متوسطه

تاريخ امتحان1400/03/11 :

صفحه 1 :از 1

( با عرض خسته نباشيد به همكاران گرانقدر  ،نظر عزيزان محترم و مقدّم است )

واژگان غلط موجود در متن امال :
 -1بسات

 -6نیکو خسال

 -11زحره

 -16ستارهگان

 -2جوانبه

 -7شخصیته

 -12گرده

 -17لبریذ

 -3لتیف

 -8بازیه

 -13ترار

 -18بی سمری

 -4تأصیر

 -9منازره

 -14هنگامه

 -19حصرت

 -5رفیقه

 -10سومعه

 -15غفس

 -20بیهودهگیاش

شکل صحیح واژگان غلط:

 -1بساط

 -6نیکو خصال

 -11زهره

 -16ستارگان

 -2جوانب

 -7شخصیت

 -12گرد

 -17لبریز

 -3لطیف

 -8بازی

 -13طرّار

 -18بی ثمری

 -4تأثیر

 -9مناظره

 -14هنگام

 -19حسرت

 -5رفیق

 -10صومعه

 -15قفس

 -20بیهودگیاش

