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دختران کجا نشستند؟

شیشه عطر مال چه کسی بود؟

ساره در کدام کالس مردود شده بود؟

هدیه ساره به معلمش چه بود؟

آیا هدایا به مناسبت تولد معلم بود؟





.دای همکالسی ها لطفاً پایین نیایید، باال بروی.رویدای همکالسی ها لطفاً پایین نیایید، باال ب







.دای همکالسی ها لطفاً پایین نیایید، باال بروی.رویدای همکالسی ها لطفاً پایین نیایید، باال ب



.در شب زیر درخت دراز نکشید

.ای خواهرانم، بدون حجاب ظاهر نشوید

.برادرم، با صدای بلند نخند

.تنها بیرون نرو، همراه هم شاگردانت برو



.جلوگیری از خوردن غذا و آب برای فریضه دینی

.شخصی که کار را دوست دارد و زیاد تالش می کند

ویژگی  یک مکان پر از اشخاص و اشیاء

.دانش آموزی که در امتحانات پایان سال موفق نشود

.اجتماع مردم برای شادی

صَوم

مثالی

مُزْدَحِم

راسِب

حَفلَه

.آنجا نشینید، اینجا بنشینید.عیب های دوستانتان را آشکار نکنید

روزه

نمونه

شلوغ

مردود

جشن



.در این دنیا و در آخرت برای ما نیکی بنویس

.پروردگارا ما را با قوم ستم کار قرار مده

.از این آب ننوش.از این جا نرو

.به این درخت نزدیک نشوید: خداوند به آدم و حوا فرمود

.و بر آنچه می گویند صبر کن

.و نعمت خداوند را شکر گزار باشید



ظَهَرَ

آشکار شد

قَذَفْتُم

انداختید

ما طَبَخَتْ

نپخت

ما رَسَمْنا

نقاشی نکردیم

تَعْرِفین

می شناسی

یَنْفَعُ

سود می رساند

ال یَدرُسُ

درس نمی خواند

ال یَصْرُخُ

فریاد نمی زند

اُترُکْ

ترک کن

اِشرَبْ

بنوش

التَقطَع

قطع نکن

التَحْسَبْ

گمان نکن

یسَکتُسَوفَ 

سکوت خواهد کرد

سَتَحْفَظونَ

حفظ خواهید کرد



.نگاه کنیدبه زیادی نمازشان و روزه شان و بسیاری حج نگاه نکنید؛ بلکه به راستگویی و امانت داری

.بر شما باد شکیبایی زیرا شکیبایی در ایمان همچون سر در بدن است

.به آن چه که گفته شد نگاه کن و به گوینده نگاه نکن

.نیست و هیچ میراثی همچون ادب نیست( نادانی)هیچ فقری مانند جهل 

.کسی که خشمش را دفع کند، خداوند عذابش را از او دفع می کند



نوَب ، وأْصلََح الُعیوَب ُعیوِبِه ، و أحاَط بُذنوِبِه و اْسَتقاَل الَمن حاَسَب نفَسُه وَقَف عىل .ذُّ

ران کند هرکه به محاسبه نفس خود پردازد به عیبهایش آگاه شود و به گناهانش پى ببرد وگناهان را جب

.و عیبها را برطرف سازد



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم

https://nomrebartar.com/
https://nomrebartar.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/

	New Microsoft Word Document.pdf (p.1)
	6.pdf (p.2-10)

