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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 4

پایه و رشته  :نهم

نام درس :امالء
تاریخ امتحان 1395/10./ 7 :

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

دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش)

ساعت امتحان8 :صبح

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

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1395-96

مدت امتحان60 :دقیقه.

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نمره به حروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

*و مثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد؛ جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی
بیند؛و از جمال صورت قصر و بسیاری غالمان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد(.درس دوم)

*وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری و درخت اعمال نیک در بهشت بنشانی ،چه جای این حرص و
هوس باطل است؟(حکایت)
*هرکه با بدان نشیند ،اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد.
یکی از زمینه های اجتماعی گمراه شدن تأثیر هم نشین بد است .به تجربه ثابت شده است که انسان ،تحت تأثیر
رفتار دوست قرار می گیرد و رفیق بد عامل ویران گری و همدم نیکوخصال  ،باعث پرورش شخصیت متعالی انسان
است(.درس چهارم)
*در میان جمع  ،هیچ کس را پند مده ،خاصه کسی که پند نشنود که او خود اوفتد .از جای تهمت زده پرهیز کن
و از یار بداندیش بگریز.
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.
*ایران ما با همه ی فراخنای فرهنگی و رنگارنگی لهجه ها ،به گلستانی می ماند که در دل خود عزیزکانی را می
پروراند(.درس هشتم)

نصیر الدّین گفت  :شب ها ،آن گاه که شهر توس در آرامش فرو رفته است و همه بی صدا خوابیده
اند ،ساعاتی کنار باغچه می ایستم و به آسمان ستاره های نقره فام و ماه که چون ظرفی سیمگون
می درخشد می نگرم و غرق اندیشه و خیال می شوم.
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