
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1  

 در متن زیر ، بیست واژه ، نادرستی امالیی دارند. آن ها را پیدا کنید و صحیح آن ها را بنویسید.

 

یابید که به به چشم می بینید و به عقل در م گونی و یگانگی راگلستانی در آیید، نمونة این گون اگر به

خسار، اگر چه بسیارند؛ امّا رگ و ریشة همه در یک خاک نهاده شده است و از وقد و قامت و رنگ و ر

 ور و سیراب می شوند. خور، مایع یک آبش

انتقادها را با طنز ضریف می آمیزد و آن را شباهت نیابد،  ،وج  حو عن عن و لَحافظ، به ت برای آن که زبان

 یر می کند.دلپز

 اگر از او پوشیده دارند،ننماید و  دو کس رَوَد، خُوظاو میان  هاتی که به حضورآدمی باید در مٌحاورّ

 نماید.ه ، مشارکت ندهند، مداخلت نسَمع نکند و تا او را با خود در آن اِستراغ 

خوب و شکیبا، همچون وزش  بت با یک دوستاز سنگین ترین مصاعب است و مُصاهتنهایی، یکی 

 نگیزی است.ا نسیم دل

 باش و اگر نه، راهت داده اند تا در بُستانِ معرفتِ اهی به درجة مورچه غناعت کنی، میاگر خو

 شوی.وش و مُتِحَیّر شم باز کن تا عجایب ببینی که مَدح، تماشا کنی و بیرون آیی؛ چحق تعاال
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 1از  1صفحه 

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

 نهممقطع و پایه : 

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

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

 صفحه 1  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 امالی فارسی نام درس: 

 زینب علیرضا نام دبیر:

 07/10/1400 امتحان:  تاریخ

  / عصر صبح 08 : 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30 مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 ضرب المثل زیر را گسترش دهید:  1

 کوه به کوه نمی رسد ؛ آدم به آدم میرسد 

 

 

1 

 حکایت زیر را با زبان ساده باز نویسی کنید:  2

 .بفروشد و ببرد بازار به که داد پسرش به را آن و دزدید را پیراهنی دزدی،

 .دزدیدند او از را آن امّا برد؛ بازار به را پیراهن پسر،

 «فروختی؟ قیمتی چه به را پیراهن: »پرسید پدرش برگشت، خانه به وقتی

 !«بودید خریده شما که قیمتی همان به: »گفت پسر

 دلگشا رساله
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 جمالت زیر را ویرایش کنید:  3

 غزلیات شمس توسط مولوی نوشته شده است. _

 به او لبخند زدم.و من با او رویارو  _

 خوبیت دارد که انسان قبل از هر تصمیمی به جوانب آن بیندیشد._

 آن ها قول داده اند که احتماال خواهند آمد. _

 ین کتاب های زیبا توسط مدرسه به دانش آموزان اهدا شده است.ا_
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  2از 1 ی صفحه 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 نگارشنام درس: 

 زینب علیرضا نام دبیر:

 07/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و درباره ی آن بنویسید:  4

 کوله بارم بر دوش 

  میم مثل من 

 آن اتفاق شیرین 

 !به پستچی بگو نامه نمی خواهم 

توجه به /کسته نویسی ) پرهیز از گفتاری نویسی( پرهیز از ش/ موارد مهم: توجه به امالی صحیح کلمات

 مناسبانسجام متن و شروع و پایان 
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 بنا به نظر دانش آموزان 1

 بنا به نظر دانش آموزان 2

3 

 جمالت زیر را ویرایش کنید:

 مولوی غزلیات شمس را نوشته است.  _

 من با او رویارو شدم و به او لبخند زدم.  _

 خوب است که انسان قبل از هر تصمیمی به جوانب آن بیندیشد.  _

 که خواهند آمد / آن ها گفته اند که احتماال خواهند آمد. آن ها قول داده اند  _

 مدرسه این کتاب های زیبا را به دانش آموزان اهدا کرده است  _

 بنا به نظر دانش آموزان 4

 امضاء:   زینب علیرضا نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 نگارش نهمنام درس: 

 زینب علیرضانام دبیر: 

 07/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 :ساعت امتحان

 دقیقه 75مدت امتحان: 


