
  شعبه: نهم پايه:  باسمه تعالي  نام: 

  تاريخ امتحان:  خانوادگي: نام

  ساعت برگزاري:   آموزشگاه:  نام پدر: 

 دقيقه 50 :امتحان مدت محل مهر آموزشگاه  آموزي: شماره دانش

 1تعداد صفحه: 1شماره صفحه:  امالی فارسی  نام درس: 

 آموز( اعتراض و درخواست كتبی دانشمصحح دوم )در صورت  مصحح اول

 تاريخ و امضا: خانوادگي دبير تصحيح: نام و نام تاريخ و امضا: خانوادگي دبير تصحيح: نام و نام

 نمره با حروف: نمره با عدد:  نمره با حروف: نمره با عدد: 

  سواالت  رديف 
 

 

 

 متن امالی تقريری  

                

دوستي و پيوند با ديگران يکي از مهم ترين نياز هاي انسان است و در جهان و زندگي کنوني افرادي که شبکه ي ارتباطي  

کردار انسان بسيار مهم و  گسترده و دوستان فراوان دارند ،در برابر دشواري ها موفق ترند و تاثير گذاري هم نشين بر منش و 

 عميق است .

 کوه ها،بيابان ها،نهر ها،نباتات،رعد و برق ،قوس قزح و آنچه در بر و بحر است همه عجايب آفرينش حق تعالي است. 

 به تماشاي صحرا بيرون رفت،باغباني پير و سالخورده را ديد که سرگرم کاشتن نهال درخت بود.خسرو گفت:    روزي خسروي 

 درموسم کهنسالي و فرتوتي ،کار ايام جواني پيشه کرده اي؟   اي پيرمرد

اگر خواهي به درجه مورچه قناعت کني مي باش و اگرنه راهت داده اند تا در بستان معرفت و عجايب صنع حق تعالي ،چون ميغ  

 متحير شوي . نظر کني و بيرون آيي.پس چشم باز کن تا عجايب بيني که مدهوش و   ، تگرگ و 

 

 نه همه مستمعي فهم کند اين اسرار   کوه و دريا و درختان همه در تسبيح اند/

 عقل حيران شود از خوشه زرين عنب / فهم عاجز شود از حقه ياقوت انار  

 تو را تا در آيينه زنگار نيست به چشم بصيرت به خود در نگر /

 

 

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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