
باسمه تعالي

دقيقه 40 : مدت امتحانصبح 8 :ساعت شروعنهم :ةپاي امالي فارسي: درس سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني

1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه)آموزش از راه دور دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1: تعدادصفحات

) دبيره ي ويژ ( متن امال

 ) 1 از  1(صفحه ي 

 ي، آب هاسخت يسنگ ها ريو از ز دهيفراخ گستران ينگاه كن كه چگونه بساط تو ساخته است و جوانب و نيدر زم 

 .ديآ يم رونيب جيرود و به تدر يم نيزم ي، تا بر روروان كرده فيلط

  .متّهم گردد شانيا قتي، به طردر او اثر نكند شانيا عتيطب زي، اگر ننديهر كه با بدان نش 

ة ، پشتوانه اي بسيار شكوهمند براي وطن است و سدي استوار به بلنداي ارادين همزيستي و همدلي اقوام ايرانيا 

  .پوالدين ايرانيان پديد مي آورد

فروزان مانده است و سپس به آب  دينورخورش ريخشك و ز يابانيمانست كه ساعت ها در ب يم يبه تشنه ا نيرالدينص       

     . شود يتشنه تر م يي، گونوشد يهرچه از آن م ي؛ ولرسد يم

دست به  ق شدند و رابعه، پدر و مادرش بمردند و در بصره قحطي عظيم پيدا شد و خواهران متفرّچون رابعه بزرگ شد       

 .ظالمي افتاد

    ، همة اندام ها آگاهي يابند و رنجور شوند.مثل مؤمنان، جمله چون يك تن است؛ چون يك اندام را رنجي رسد  

است و تأمل كن » حيا « ، تفكّر كن كه آن ، ويژه ي انسان استآن صفتي كه از ميان ساير حيوانات! درباره ي اي مفضّل 

       كردن عمر هر كس از او. در مصلحت پنهان

ماني لبريز مي شود و همة اكنون من دوست دارم كه شب ها به ستارگان گوش فرا دهم و آن وقت جانم از سرور و شاد       

د. ننآهسته به من لبخند مي ز ،ستارگان

»»، موفق و سالمت باشيد همكار محترم«« 
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باسمه تعالي

دقيقه 40:  مدت امتحانظهر 12: ساعت شروع: نهمةپاي : امالي فارسيدرس سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني

1400خرداد ماه ظهرنوبت  (دوره ي اول متوسطه)آموزش از راه دور دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1: تعدادصفحات

متن امال ( ويژه ي دبير )

 ) 1 از  1(صفحه ي 

 انياز انواع نباتات و آنچه در برّ و بحر است و آنچه م است يتعال يصنع خدا، همه بدان كه هر چه در وجود است 

    و باران و برف و تگرگ. غي، چون ماست نيآسمان و زم

 يتو شاد به غم زينكن تا مردمان ن ي. به غم مردمان شادزيو بدآموز بگر شيبد اند اريكن و از  زيتهمت زده پره ياز جا      

. نكنند

، در هرجا سخن از هوش و فراست و زيركي به ميان مي شناختند و با او هم درس بودندآناني كه نصيرالدين را  همة 

  .را بر زبان مي راندندصدا نام او ، يك مي آمد 

رمان فالهي تو مي داني كه هواي دل من در موافقت : « كه مي گفتدر سجده  . رابعه را ديدشبي خواجه از خواب درآمد       

. »ا تو مرا زير دست مخلوق كرده اي؛ به خدمت تو از آن دير مي آيم ؛ امروشنايي چشم من در خدمت درگاه توتوست و 

   .ن براي رهايي از گناه و نافرماني، بيش از گنجشك در قفس، تالش مي كندمؤمذر! اي ابو       

ز ، هيچ كس اكني عظيم تر است از نعمت يادآوري. اگر فراموشي در آدمي نبودل ، اگر تأمنعمت فراموشي در آدمي       

خداوند عليم به آدمي آنچه صالح دين و و داده است هيچ كس از سينه اش بيرون نمي شد  مصيبتي آرامش نمي يافت و كينة

  دنياي او در آن است.

اين راه  چرا كه ازاميدوارم به پرنده اي دانه بدهي و به آواز مرغ سحري گوش كني وقتي آواز سحرگاهي را سر مي دهد        

 .احساسي زيبا خواهي يافت

»»، موفق و سالمت باشيد همكار محترم«« 
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باسمه تعالي

دقيقه 40:  مدت امتحانعصر 16: ساعت شروع: نهمةپاي : امالي فارسيدرس سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني

1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه)آموزش از راه دور دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

1: تعدادصفحات

متن امال ( ويژه ي دبير )

) 1 از  1(صفحه ي 

در  شهيو هم يو تعجب كن يي، صفت آن گودراز ي، روزگاركه به نقش و گچ، كنده كرده  باشند يشو ياگر در خانه ا 

!يتعجب نكن چي، هييخدا ةخان

، دو كس رود انيكه به حضور او م يبه سخن خود قطع نكند و در محاورات يگريو سخن د دينگو اريكه بس ديبا يآدم 

  .ديخوض ننما

. اين دو را گواراي مادر، جان مي گيرندو، گرم و تپنده مي دارند و فرزندان در پرتو گرم مادران، دل به مهر فرزندان       

 .شي يكي را به ديگري پيوند مي زندناخو پيوندها و آوندهايي به سرچشمه هاي يكتايي مي رساند و خوشي و

گذشت و خود را به محضر درس استاد  ي. آرام از كوچه ها منهاد يبغل م ري، هر روز لوح و  كتاب در زنيرالدينص 

.شاگردان در هنگام حل مسئله بود گريكودكانه اش بحث و مناظره با د يها اديو فر قياو مطالعه و تحق ي. بازرساند يم

؛ دزد را كي زهرة ابليس زهره ندارد كه گرد او گردد. اي طرّار ! خود را رنجه مدار« از گوشة صومعه آواز در آمد كه:  

». آن بود كه گرد چادر او گردد 

- ؛ مانند امور آينده و آنچه در دلو طاقت او نيست ، دانستن امري چند را كه در شأنخداوند منع كرده است از آدمي

  هاي مردم است.

ر بچة ديگر و من محتاج تو نيستم؛ ولي تو ، مانند هزار پسراي من هنوز پسر بچة كوچكي هستيتو ب: « روباه گفت       

 .هر دو به هم نيازمند خواهيم شد، اگر من را اهلي كني

»»، موفق و سالمت باشيد محترم همكار«« 
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