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 از دبستان تا دکترا را با ما به موفقیت برسانید

 



نهمدرس 

متن هایی درباره بهداشت

یانکردنقاشییاآمیزیرنگبرایتنهارنگ هاکهمی کنندگمانمردمازبرخی:رنگهابهترین

أثیرتاست؟ممکنرنگبابیماری هادرمانآیا»:پرسیده ایمخودمانازروزیآیاولی.هستندتزیین

«چیست؟مختلفرنگ های

چشم،برایرنگ هاترینمحبوبقطعا  .دارندتأثیرمابررنگ هاکهباورنداینبردانشمندانازبرخی

آبینگروسبزرنگ:ازعبارتندکهبینیممیخودمانپیراموندرروزوشبکهاستطبیعی ایرنگ

.پاییزیبرگ هایبعضیرنگمانند.زردرنگسپسآسمانی



حریکترااعصابکهاینبرایمی کنیم،خستگیاحساسمی کنیمنگاهآنبهوقتیسرخ،رنگاما

عالمت هایماننددارد،توجهبهنیازکهجاهاییدررانندگیوراهنماییقانوننتیجهدر.می کند

خشبآرامرنگ هایآندرکهاستبهترخواباتاق هایامامی گیرند؛کاربهراآنرانندگیوراهنمایی

.شودگرفتهکاربهبنفشرنگمثلاعصاب

واستمفیدچشمبرایویتامیناین.استکودکانوزنافزایشآویتامینفوایداز:آویتامین

وگیاهاندرویتامیناینومی خورندشبانهحمالتآغازازپیشدومجهانیجنگدرخلبان ها

.استموجودپرتغالپوستوهویجزردآلو،مانندزردرنگبهمیوه های

تنهاهککودکانیونداردوجودخشکشیردرولیدارد،وجودتازهشیردرویتامیناین:ثویتامین

آبوردنخباتغذیهدرکمبوداینومی  آیدپیشساق هاناتوانیبرایشاناوقاتبیشترمی خورندراآن

.می شودجبرانپرتغالآببالیمو



.دخلبانان در جنگ جهانی دوم قبل از شروع حمالت شبانه ویتامین آ می خوردن

.جبران ناتوانی ساق های کودکان با خوردن برنج ممکن می شود

.رنگ سیاه برترین رنگ آرام بخش اعصاب در اتاق خواب است

.دانشمندان به اینکه رنگ ها بر ما تأثیر دارد اعتقاد ندارند

.ویتامین سی در شیر تازه گاو وجود دارد













بعُ اَلثّاِمنَُة َو النِّصُف  اَلْخاِمَسُة ََتاما  اَلْواِحَدُة َو الرُّ

بعُ  اَلثّالِثَُة إ ّّل ُربعا  ُربعا  ّّل اَلّساِدَسُة إ اَلْعاِِشَُة َو الرُّ

اَلرّاِبَعُة َو النِّصُف ُربعا  ّّل اَلثّاِمنَُة إ اَلْعاِِشَُة ََتاما  



إشارات المرور
عالمتی برای رانندگا و عابران در راه

حمله به هواپیمای دشمن در شب

بهترین ویژگی شیر

اسم راننده هواپیما

آب میوه

غارات لیله

طارِج

طَیار

عَصیر الفاکِهَهِ

یازده تمام

دوازده تمام

ده و ربع

یک و نیم

عالئم راهنمایی و رانندگی

حمالت شبانه

تازه

خلبان

عصاره میوه



ـأَبيَضـأَخَض 

ـأَحَمرأَزَرقـ

ـأَسَودـأَصَفر

.اسب سفید کنار ساحل دریا استاین باغ سبز زیبا است

.انار قرمز میوه بهشتی است.پرنده آبی روی چوب است

.خرمای سیاه میوه مقوی است.در انگور زرد ویتامین زیاد است



ِة َصباحا  يف الّساَعِة التّاِسعَ  لَيا يف الّساَعِة الثّاِمنَةِ 

َةَ يف الّساَعِة الثّانيَةَ  ْْ ِة َمساء  يف الّساَعِة الّساِدسَ  َع

.پزشک برای بیمار قرص های آرام بخش برای معالجه سر دردش نوشت

برای سالمتی ات عصاره لیموه و پرتغال بنوش

.هنگامی که به نور قرمز نگاه می کنیم احساس خستگی می کنیم

.همانا هویج برای تقویت چشم ها مفید است

.میوه زردآلو در ابتدای تابستان است

ئَة   ُمَهدِّ

اِِشَب

ـاَلتََّعِب 

اَلَْجَزرَ 

اَلِْمشِمِش 



.توانایی نمایش چیزها با خطوط و رنگ هاست

.جایی برای نگهداشتن آثار تاریخی است

.رنگی است که در آسمان صاف ظاهر می شود

.صفت خوبی برای شیر و میوه است

.میان بامداد و شب است

..رنگ بخشیدن به چیزی است

روز

موزه

رنگ آمیزی

راهنما

تازه

نقاشی

آبی

دریافت کرد

عالمت ها

خورد

پرداخت

عالمت ها

خورد

بیا

ناگهان

زشتی

برو

ناگهان

زیبایی

جنگ

مرگ

پوشاند

صلح

زندگی

پوشاند

بهتر

کم کرد

پارسایی

بهتر

زیاد کرد

پارسایی

≠ ≠ ≠

≠≠

≠

=

= =

= =

=



نیکوترانثروتمنددرولینیکوستبخشندگیواستنیکوترفرماندهاندرولیاست،نیکوعدالت

است،نیکوترنفقیرادرولینیکوست،صبراست،نیکوتردانشمنداندرولینیکوست،پارساییاست،

.استنیکوترزناندرولینیکوست،شرماست،نیکوترجواناندرولینیکوست،توبه

ومی شودکمشرمششود،زیادخطایشهرکسومی شودزیادخطایششود،زیادسخنشکسهر

هرکسومی میرددلششود،کمپارسایی اشهرکسوکمپارسایی اششود،کمشرمشهرکس

.می شودجهنمواردبمیردقلبش



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
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