
 

 

 

 

 

 
 

 

 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 

 نمره( 1در جمالت، ابیات و کلمات زیر، غلط های امالیی را بیابید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.)هر مورد 

 کلمه ی غلط وجود دارد( 02)مجموعا 

 

در واقع دوستان در تمام لحظه های زندگی، خوشی و ناخوشی، به ما کمک می کنند و باعث خوشحالی و خرثندی 

شوند.مصاهبت با یک دوست خوب و شکیبا، همچون وزش نسیم دل انگیذی است.رفیق بد، آمِلِ ویرانگری ما می 

 و یار نیکو خثال باعث شکل گیری و پرورش شخصیت متعالی انسان است.

 

جحد کن که گوهر تن از گوهر اسل بهتر بود.اگر کسی به جواب مشغول شود، او بر بهتر جوابی از آن غادر بود، 

ن نکند و در محاوراتی که به أتصبر کند تا آن سخن تمام شود پس جواب خود بگوید بر وجحی که در متغدم، 

 حضور او میان دو کس رود، خوظ ننماید و استراق سمع نکند.

 نومید چون واغف نه ای از سر غیب           باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخورهان مشو 

 مِحر دل و مُهره ی پشتش شکست        پایش از آن پویه درآمد ز دست                    

 

 مبا اراده و مسم – سنگین ترین مصائب – مواحب طبیعت – قنیمت شمردن– چشم بصیرت – نضامی گنجوی

 تهمت این واقعه – اقوام ایرانی – رقم برادران غیور –دل غمدیده  – طعن و لعن و حجو – و نصیحتپند –

02 

 1از  1صفحه ی 

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

 نهم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اول ترم پایانآزمون 

 3امالء فارسینام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 12/1300 /20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 خرسندی. ۱

 مصاحبت. ۲

 انگیزدل. ۳

 عامل. ۴

 نیکوخصال. ۵

 جهد. ۶

 اصل. ۷

 قادر. ۸

 وجهی. ۹

 متقدم. ۱۱

 طعن. ۱۱

 خوض. ۱۲

 واقف. ۱۳

 دل مهر. ۱۴

 گنجوی نظامی. ۱۵

 شمردن غنیمت. ۱۶

 طبیعت مواهب. ۱۷

  مصمم و بااراده. ۱۸

  هجو. ۱۹

 غیور برادران رغم. ۲۱
 

 امضاء:   سجاد حیدری نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 9امالء فارسينام درس: 

 سجاد حیدرینام دبیر: 

 01/0911 /11 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

 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
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 یرهدربا تحصیلی، سال طی در شده داده توضیح ساختار به توجه با و کنید انتخاب را زیر های موضوع از یکی

 .بنویسید آن

 

 .کنید توصیف را( زمستان و پاییز تابستان، بهار،)  سال هایفصل از یکی -1

 

 هایییزچ چه از. دارید را او با مکالمه فرصت و ستایستاده شما رویروبه انسان یک شکل به کرونا کنید فرض -۲

 کنید؟می قدردانی هاییچیز چه از و گالیه

 

 .دهید توضیح ست؟ا تغییری چه آن باشید، داشته را دنیا سطح در تغییر یک ایجاد قدرت اگر -۳
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 1از  1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

 1911 -1011سال تحصيلی  نوبت اول ترم پایانآزمون 

 

 3ء فارسیانشانام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 12/1300 /20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 54مدت امتحان : 

https://hamyar.in/ همیار


