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شکرراانپروردگارشوشدندخوشحالبسیاررسیدند،ناشناختهجزیرۀیکبهکههنگامی

.شدندپیادهآنجادروکردند

بهادشاناستنیامد،نجاتشانبرایکسیونکردندپیداجزیرهدرراکسیوگذشتروزدو

نید؛کعملآنبهوکنیدگوشراسخنم.کنیدتالشبایدشماجوانان،ای»:گفتآنها

«.دهیدادامهراهایتانپژوهشبایداست،نشدهچیزیکهاینمثل

صیدیدنبالدانشجویان،ای»:گفتاولگروهبهوکردتقسیمگروهچهاربهراآنهاسپس

«.کنیدجمعهیزموبگردید

«.اوریدبیکشتیازراضروریچیزهایازبعضی(پسر)دانشجودوای»:گفتدومگروهبهو

«.بپزیدبرایمانغذاییدانشجو،دخترانای»:گفتسومگروهبهو

«.بگردیدغذاییمواددنبالدختر،دانشجویدوشما»:گفتچهارمگروهبهو

در.گذشتهفتهیک.«استکنندگانصبرباخدازیراکنید،صبر»:گفتهمگیبهسپس

.وختسکشتیوکردبرخوردآنهاکشتیبهبرقورعدوباریدشدیدیبارانروزهاازروزی

ای»:خواندراآیهایناستادپس«.نیستمانجاتبهامیدیهیچ»:گفتنددانشجویان

«.کنیدپیشهصبرآوردیدایمانکهکسانی

دنآورجابهازبعدو«.دادیمدستازراکشتیمان»:گفتندوشدندناراحتدانشجویان

:زدفریادناگهانآنهاازیکیدعاونماز

شتیکآن.کنیدنگاه(دختر)منکالسی هاهمای.کنیدنگاه(پسر)منهمکالسی هایای»

«می شودنزدیکمابهجنگی

وشدندخوشحالدانشجویان.شدندپیادهآنازسربازانوشدنزدیکآنهابهجنگیکشتی

:پرسیدندسربازاناز

«کردید؟پیداراماجایچگونه»

«.کردیممشاهدهراشماوآمدیمپس.دیدیمدورازرادودی»:دادندجوابسربازان
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.دانشجویان برای تهیه پژوهش دربارۀ گیاهان به این سفر رفتند

.دانشجویان انسانی غیر از خودشان در جزیره نیافتند

.ده دانشجو در سفر علمی بودند

.در ابتدا آب دریا آرام بود

.این حکایت دو سال قبل اتفاق افتاد









.لطفاً آنجا بنشینید.لطفا از اتوبوس پایین بیایید



.جواب را در کتاب جستجو کنیدجواب را در کتاب جستجو کنید

http://gama.ir/


سخن حق را بپذیر

از دستانتان را قبل
غذا بشویید

عکس شهید را رسم کن

برای خداوند، پروردگار 
.جهانیان سجده کنید

نعمت خدا را بر 
.خود یاد کنید

از همنشینان بد دوری کنید
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کشور بسیار بزرگ در شرق آسیا

ادامه کار و استمرار آن

.برای زندگی ضروری است و هیچ رنگی ندارد

.استاد در آنجا درس می دهد و دانشجویان از آن فارغ التحصیل می شوند

.کسانی که به سن بلوغ رسیدند و بچه نیستند

.مجموعه ای از ورزشکاران یا مجموعه ای از هم کالسی ها در کار

الصیِن

مُواصلَه

ماء

جامعه

شَباب

ای دوستانم لطفاً از کتابخانه خارج شوید.ای دوستانم، لطفاً از کالس خارج شوید

فَریق

چین

ادامه دادن

آب

دانشگاه

جوانان

تیم
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.پروردگارا قطعاً من به خودم ستم کردم پس مرا ببخش

.به سوی فرعون بروید: خدا به موسی و هارون گفت

.پروردگارا ببخش و رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی

.به آدم سجده کنید پس سجده کردند: و آن گاه که فرشتگان گفتیم

.عمل صالح انجام دهید همانا من به آنچه انجام می دهید دانا هستم

.ای دوستان جواب این دو سوال را بنویسید.ای دوستان، این میز را ببرید
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جدا کننده فامیل

ادامه دادن

دانشگاه

هیزم

رود

گشایش

محل تحصیالت عالی بعد از مدرسه

کسی که دیدرا نزدیکانش نمی رود

.چیزی که از آتشی باال می رود

چوب های مناسب برای آتش زدن

حل سختی ها و مشکالت
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.هیچ کاری مانند تحقیق نیست

.دانش ریشۀ هر خوبی و نادانی ریشه هر بدی است

.دانش را جستجو کنید گرچه در چین باشد؛ زیرا جستن دانش واجب است

.خیر دنیا و آخرت همراه دانش و بدی دنیا و آخرت همراه نادانی است

.و بد بشناسددانا کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد بلکه دانا کسی است که بهترین را از میان د
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23-17–75آیات = سوره بقره 
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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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