
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 
زمین است، چون میغ و باران و  از انواع نباتات و آنچه در برّ و بحر است، از انواع حیوانات و آنچه میان آسمان و

 برف و تگرگ و رعد و برق و قوس قزح و عالماتی که در هوا پدید آید، همه عجایب صنع حق تعالی است.
 

2 
ای. وقت آن است که دست از ای پیرمرد، در موسم کهنسالی و فرتوتی، کار ایّام جوانی پیشه کرده»خسرو گفت: 

 نیک در بهشت بنشانی، چه جای این حرص و هوس باطل است؟میل و آرزو برداری و درخت اعمال 
 

3 

نشینی با دوست خوب، عامل مهمّ گرایش به کارهای نیک است، به تجربه، ثابت شده است که گونه که همهمان

گیرد و رفیق بد، عامل ویرانگری و یار و همدم نیکوخصال، باعث انسان، تحت تأثیر رفتار و کردار دوست قرار می

 گیری و پرورش شخصیّت متعالی انسان است.شکل

 

4 

رانی سازی برای من منبع سرور است. از گردش در طبیعت و قایقهای نقّاشی و مجسّمهها و نمایشگاهموزه

تحصیل باید با  ها نهفته است. امّاتعداد ادارک زیباییبرم. به نظر من در هر یک از ما به نحوی اسبسیار لذّت می

 ترین دیوهای وحشتناک زندگی دانشگاهی من بودند.فراغ بال و تانّی انجام گیرد. امتحانات بزرگ

 

5 

اگر سوال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود، بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول 

ن، تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در شود، او بر بهتر جوابی از آن، قادر بود، صبر کند تا آن سخ

متقدّم طعن نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند، 

 استراق سمع نکند و تا او را با خود در آن مشارکت ندهند، مداخلت نکند.

 

6 

ها، به گلستانی ها و رنگارنگی لهجهیایی و گوناگونی گویشایران با همه فراخنای فرهنگی و گستردگی جغراف

پروراند و شیره جان خویش توجّه به رنگ و چهره، نوا و ناله میماند که در دل و دامان خود، عزیزکانی را بیمی

 دارد.در کامشان می

 

 1از 1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 امالء نهمنام درس: 

 مسعود فتحی پور نام دبیر:

 10/1400 / 7 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 های زیر را ویرایش کنید:جمله

 . یقیناً با شما ممکن است به ورزشگاه بیایمالف(

 .)ممکن است با شما به ورزشگاه بیایم(آیمیقیناً با شما به ورزشگاه می 

  .خوبیّت دارد، کتاب مفید را بعد از خواندن، به دیگران هدیه کنیمب(

 خوب است، کتاب مفید را بعد از خواندن، به دیگران هدیه کنیم.

 .های ارزشمند گلستان و بوستان، توسط سعدی نوشته شدپ(کتاب

 است.های ارزشمند گلستان و بوستان را نوشته سعدی کتاب

 3 

2 

های کاربرد واژگانی )مترادف، متضاد، های زیر را انتخاب کنید و به هنگام نگارش از همه گونهیکی از موضوع

 افعال(، بهره بگیرید.شبکه معنایی، گسترش واژه و تنوّع 

 شانس*                      چمنزار*                  زمستان* 

11 

   

   

   

   

   

   

   

 0از 1صفحه ی 

 نهمنگارش نام درس: 

 مسعود فتحی پور نام دبیر:

 12/1022 / 20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح8:  22ساعت امتحان:

 دقیقه04مدت امتحان : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0 ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید


