
 
 خانوادگي:نامونام 

 نام آموزشگاه :
 ي داوطلب : شماره

    خردادماٌغايبيه مًجٍ نوبت :  

 «باسمه تعالي » 
 آمًزش ي پريرش خراسان رضًيادارٌ كل 

 اداره سنجش آموزش وپرورش
 نهم)متوسطه اول(سواالت امتحان هماهنگ 

 امالی فارسی :   درس
Sanjesh.razavi.medu.ir 

 

 69/  12/2   :تاريخ امتحان
 دقيقه   02مدت امتحان :  

 بعدازظهر(1::0)11:12 ساعت شروع :
      0تعداد صفحات : 

 ٍیشیچ صیخَ اراىیٍ  صیخَ یدارد؛ جش غذا یسَراخ یاست کِ در قصز هَلِک یهثل تَ چَى هَرچِ ا  

 خثز ًدارد.  چی، ّ یهُلکِ  ٍ زیغالهاى ٍ سز یاریٍ اس جوال صَرت قصز ٍ تس ٌد؛یت یًو
 

 تِ غن  شیٍ تد آهَس تگز صیتد اًد اریکي ٍ اس  شیتْوت سدُ پزّ یهدُ . اسجا کس را پٌد چیجوع ّ اىیدر ه .

 .یاتیًکٌٌد . داد دُ تا داد   یتِ غن تَ ضاد شیتا هزدهاى ً هکي یهزدهاى ضاد
 

 تِ  دیچیپ یرٍس در آى ه ّزاٍ   یپزسص ّا يیتَد کِ طٌ یگاّی، جا« حاسة» هحضز استاد  یَاریچْارد ٍ

هاًٌد درس ٍ تحث تِ رٍح ًاآرام  شیچ چیکزد . ّ یٍ ّوِ را ضگفت سدُ ه دیرس یگَش استاد ٍ ضاگزداًص ه

 داد. یاٍ آراهص ًو
 

  ِسّزُ آى تَد کِ گِزدِ چادر اٍ  یاٍ گزدد. دسد را ک سّزُ  ًدارد کِ گِزدِ سیصَهعِ آٍاس در آهد کِ : اتل یاس گَض

 است.  داریت گزیدٍست خفتِ است ، دٍست د کیطزّار ! کِ اگز  یگزدد ؟ تَ خَد را هزًجاى ا
 

 یهي است . فقط تزا ییدارا يی: ا ییٍ تگَ یتگذار تیرٍ صیآى را پ ،یدیرس یآرسٍهٌدم اگز تِ پَل ٍ ثزٍت 

 است ؛ اها ی، پَل ارتاب تد یاست ! آر یگزیکِ آضکار ضَد کداهتاى ارتاب د يیا

 .ومايىد مشاَدٌ را درس ايه تصحيح راَىماي ي سًال سربرگ، در مىدرج سايت بٍ مراجعٍ با تًاوىد مي محترم يَمکاران عسيس آمًزان داوش
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 69/  42/2   :تاريخ امتحان
 دقيقه   02مدت امتحان :  

 بعدازظهر(1::0)41:12 ساعت شروع :
      0تعداد صفحات : 

  ٍهسل تَ چَى هَرچِ ای است کِ در قصز هَلِکی صَراخی دارد؛ جش قذای خَیص ٍ یاراى خَیص چیشی 

 ًوی تیٌد؛ ٍ اس جوال سَرت قصز ٍ تسیاری قالهاى ٍ صزیز هُلکِ  ٍی ، ّیچ خثز ًدارد.            

 

  در هیاى جوع ّیچ کس را پٌد هدُ . اسجای تحوت سدُ پزّیذ کي ٍ اس یار تد اًدیص ٍ تد آهَس تگزیذ . تِ غن

 هزدهاى ضادی هکي تا هزدهاى ًیش تِ غن تَ ضادی ًکٌٌد . داد دُ تا داد  یاتی.
 

  جایگاّی تَد کِ تٌیي پزسص ّای اٍ  ّز رٍس در آى هی پیچید ٍ تِ « حاصة» چْاردیَاری هحذر استاد ،

گَش استاد ٍ ضاگزداًص هی رسید ٍ ّوِ را ضگفت سدُ هی کزد . ّیچ چیش هاًٌد درص ٍ تحس تِ رٍح ًاآرام 

 اٍ آراهص ًوی داد.
 

 کِ گِزدِ اٍ گزدد. دسد را کی سّزُ آى تَد کِ گِزدِ چادر اٍ  اس گَضِ ی سَهعِ آٍاس در آهد کِ : اتلیص سّزُ  ًدارد

 گزدد ؟ تَ خَد را هزًجاى ای تزّار ! کِ اگز یک دٍست خفتِ است ، دٍست دیگز تیدار است. 
 

  آرسٍهٌدم اگز تِ پَل ٍ سزٍتی رسیدی، آى را پیص رٍیت تگشاری ٍ تگَیی : ایي دارایی هي است . فقط تزای

 کداهتاى ارتاب دیگزی است ! آری ، پَل ارتاب تدی است ؛ اهاایي کِ آضکار ضَد 

 .ومايىد مشاَدٌ را درس ايه تصحيح راَىماي ي سًال سربرگ، در مىدرج سايت بٍ مراجعٍ با تًاوىد مي محترم يَمکاران عسيس آمًزان داوش
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