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 هب انم خدا 

 تاریخ:                           نوبت اول  نهمپایه  انشا آزمون                                                    

 دت:م                                                                                

    کالس:                                          نام خانوادگی:                  نام و 

 امام علی )ع(         .اندیشه استدانش روشنی بخش 

 یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با توجه به معیار های خواسته شده، انشایی بنویسید:
 ) طنز ( موش آزمایشگاهی -3             زمستان سرد از زبان یک درخت -2 آدم فضایی       -1موضوع ها: 

  ادبی              آرایه هایبهره گیری از  -3توصیف دیده ها و شنیده ها  -2داشتن ساختار کلی) مقدمه، بندهای بدنه، نتیجه گیری(  -1معیار ها: 
 خوش خط بودن و رعایت عالئم نگارشی -4

 

 

 متن امال
است. از انواع نباتات و آنچه از جواهر و معادن در کوه ها، نهر بدان که هرچه در وجود است. همه از صنع خدای تعالی 

 ها و برّ و بحراست. به آیات خداوند نظر کن و ببین که چگونه زمین را بساط تو ساخته و جوانب آن را فراخ گسترانیده است.
سم اهو باز می گویند. ردوستان واقعی در مرحله ی پر تب و تاب نوجوانی، مثل آیینه عیب های ما را بی صدا و بی هی

 دوستی آن است که فرصت بازاندیشی و خود شکوفایی را پدید آوریم و گامی به سوی فراتر رفتن برداریم.
نشیند،  هرکه با بدانبه تجربه ثابت شده است که یکی از زمینه های اجتماعی گمراه شدن، تأثیر هم نشین بد است. 

مصاحبت با یک دوست نیکو خصال همواره احساس و  ریقت ایشان متهم گردداگر چه طبیعت ایشان در او اثر نکند به ط
ا بر ب است از دوش مایی را که یکی از سنگین ترین مصائآرامش، سبکی و صفای درون را در ما زنده می سازد و بار تنه

 می دارد. 
جای تهمت زده پرهیز کن و جهد کن اگر چه اصیل و گوهری باشی، گوهر تن نیز داری. سخن ناپرسیده مگوی و از 

در محاوراتی که میان دو کس گفته می شود، خوض نکن و برای پاسخ گفتن، جواب را به وجهی بگویید که به متقدّم، 
 طعنه نزنید.

 

 
 

 و سر بلند باشید.    پیروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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