


 79تاریخ:    /   / «                       3نگارش درس »نام و نام خانودگی :

 دی /  79-78دقیقه          سال تحصیلی  97رشته :                  زمان 

 مهر آموزشگاه

  1سواالت   ضزیف

 ٕ٘طٜ (  2)  بازشناسی  -الف  

 

اسالٔی ٘سٚضٗ ا٘تراب ضسٜ است ، تا تٛجٝ تٝ ٔتٗ ٔٛاضز ذٛاستٝ ضسٜ ضا « ضٚظٞا » ٔتٗ ظیط اظ وتاب  – 1

 ٕ٘طٜ  1تٙٛیسیس . 

آٔسٜ تٛز زٚ ساَ عمة  پسیستی وٝ تط اثط ٔطي پسض زض تحصیّٓ طٔطا تٝ والس پٙجٓ تطز٘س ؛ تٙاتطایٗ تا فت» 

ضٚظ ٕٞاٖ تٛز . وٛچٝ ٞای ذاوی ، ذا٘ٝ ٞا تا زیٛاضٞای افتازْ . ٔسیطی وٝ اظ ذا٘ٝ تٝ ٔسضسٝ ٔی پیٕٛزْ ٞط 

تّٙس ، زٚچطذٝ ٞا وٝ زًِِٙ زًِِٙ ظً٘ ظ٘اٖ اظ وٙاض ٔا ٔی ٌصضتٙس ٚ پیازٜ ٞا وٝ ٌیٜٛ تط ٘ٛن پا ، ضُُ ضُُ 

تا جصتٝ ٚاضز والس ٔی ضس . چطٓ ٞای تطاق عسّی زاضت  ضاٜ ٔی ضفتٙس ... ٔعّٓ ٔا تا آ٘ىٝ جثٝ وٛچىی زاضت

 « طخِ تطاضیسٜ ، حسٚز سی ساِٝ ؛ ٚ چٙاٖ وٝ ٔی ٌفتٙس تاظٜ زأاز تٛز ... ، ضٚی س

 ظاٚیٝ زیس                –ٔٛضٛع                      ب  –اِف 

 اظ سایط لاِة ٞا ٔجعا ٔی وٙس ؟ )شوط زٚ ٚیژٌی ( « ذاططٜ » وساْ ٚیژٌی ٞا ، ایٗ ٘ٛضتٝ ضا تٝ عٙٛاٖ  –ج   

 
ا٘تراب ضسٜ است آٖ ضا ترٛا٘یس ٚ تط اساس عٙصط ذیاَ ٚ احساس ) واضتطز « وٛیط » ٔتٗ ظیط ضا اظ زضس  – 2 

 ٕ٘طٜ (  1آضایٝ ٞای ازتی ( آٖ ضا تطضسی وٙیس : ) 

آٖ ضة ٘یع ٔٗ ذٛز ضا تط تاْ ذا٘ٝ ٌصاضتٝ تٛزْ ٚ تٝ ٘ظاضٜ ی آسٕاٖ ضفتٝ تٛزْ ؛ ٌطْ تٕاضا ٚ غطق زض ایٗ » 

إِاس پط ، ستاضٌاٖ ظیثا ٚ ذأٛش ، ته ته اظ غیة سط ٔی ظز٘س . آٖ  ٖمی وٝ تط آٖ ٔطغازضیای سثع ٔعّّ

  ای پطٚیٗ سط ظز ٚ آٖ ـسیُ ظیثـاس ضىفتٙس ٚ لٙـضة ٘یع ٔاٜ تا تألِؤ پط ضىٛٞص اظ ضاٜ ضسیس ٚ ٌُ ٞای إِ

 « جازٜ ی ضٚضٗ ٚ ذیاَ اٍ٘یعی وٝ ٌٛیی یه ضاست تٝ اتسیت ٔی پیٛ٘سز . 

 ٕ٘طٜ 14ب: آفطیٙص   

 نمره( 1نمره ، رعایت نشانه های نگارشی  2) رعایت امالی واژه ها ٔتٙی ظیثا تٙٛیسیس . ظ ٔٛضٛعات ظیط ضا ا٘تراب وٙیس ٚ یىی ا – 3

 لطعٝ ای ازتی زضتاضٜ ی ) ٔازض یا عطك یا ذسا ( تٙٛیسیس . –اِف 

 یىی اظ ذاططات تّد یا ضیطیٗ زٚضاٖ ٔسضسٝ ذٛز ضا تٙٛیسیس .  –ب 

  



 79تاریخ:    /   / «                       3درس نگارش :»نام و نام خانودگی 

 / دی  79-78دقیقه          سال تحصیلی  97رشته :                  زمان 

 مهر آموزشگاه

  1سواالت   ضزیف

 ٕ٘طٜ (  4ساظٜ ٞا : )  –ج   

 ٕ٘طٜ  5/1ستطش زٞیس : ٌ٘تراب وٙیس ٚ آٖ ضا أثُ ٞای ظیط ضا ترٛا٘یس ، سپس یىی ضا  – 4

 ٘ىٝ اظ زیسٜ تطفت .آاظ زَ تطٚز ٞط  –اِف 

 تاظ فیّص یاز ٞٙسٚستاٖ وطز .  –ب 

 تٝ پایاٖ آٔس ایٗ زفتط حىایت ٕٞچٙاٖ تالی .  –ج 

 ٕ٘طٜ  1ضعط ظیط ضا ترٛا٘یس ٚ تطزاضت ذٛز ضا اظ آٖ تٙٛیسیس .  – 5

 اتط ٚ تاز ٚ ٔٝ ذٛضضیس ٚ فّه زض واض٘س                  تا تٛا٘ی تٝ وف آضی ٚ تٝ غفّت ٘رٛضی 

 ٕٞٝ اظ تٟط تٛ سطٌطتٝ ٚ فطٔا٘ثطزاض                      ضطط ا٘صاف ٘ثاضس وٝ تٛ فطٔاٖ ٘ثطی  

 

 ٕ٘طٜ (  5/1حىایت ظیط ضا ترٛا٘یس ٚ آٖ ضا تٝ ظتاٖ سازٜ تاظ٘ٛیسی وٙیس . )  – 6

 پطسیس٘س وٝ ضٚظٌاض ضا چٍٛ٘ٝ ٔی ٌصضا٘ی ؟ (اتطاٞیٓ ازٞٓ  )٘مُ است وٝ اظ اٚ 

سٝ ٔطوة زاضْ ؛ تاظتستٝ ؛ چٖٛ ٘عٕتی پسیس آیس ، تط ٔطوة ضُىط ٘طیٙٓ ٚ پیص اٚ تاظ ضْٛ ٚ چٖٛ » ٌفت : 

، تط ٔطوة صثط ٘طیٙٓ ٚ پیص تاظ ضْٚ ٚ چٖٛ طاعتی پیسا ٌطزز ، تط ٔطوة اذالظ ٘طیٙٓ ٚ تالیی پسیس آیس 

 «  پیص ضْٚ . 

 

 

 

 

 

 سطتّٙس تاضیس                                                                 

 ططاح ٔطیٓ تٟٛ٘سی                                                                  

 


