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 تارم سواالت ردیف

0 

 بخص اول: بازضناسی

 متن زیر بخطی از یک خاطره است. آن را بخوانیذ وبه موارد خواسته ضذه پاسخ دهیذ؟ 1

رفتِ تَدین.ّوزاُ پسزعوَین تِ تاغ ّای اطزاف کاضاى هی  را فزاهَش ًوی کٌن. هاتِ خاًِ ی عوَین در کاضاى 13ّیچ گاُ تاتستاى سال "

رفتین. چیذى اًجیز ٍاًار اس درخت خیلی کیف داضت. ّوزاُ عوَین تِ ضکار رفتین. عوَی کَچکن تیزاًذاسی را تِ هي یاد داد. اٍلیي پزًذُ 

ن. ضکار تَد کِ هزا تِ صحزا هی کطاًذ. در ضکار ای کِ ضکار کزدم پزًذُ ای کَچک تَد. ّزگش ضکار خطٌَدم ًکزد اها ضکار را دٍست داضت

تَد کِ طثیعت را فْویذم. تِ پَست درخت دست هی کطیذم. در آب رٍاى، دست ٍ رٍ هی ضستن. در تاد رٍاى هی ضذم. چِ ضَری تزای 

درضة ٍ گَش سپزدى  تواضا داضتن. تواضای طلَع ٍ غزٍب خَرضیذ لذت تخص تَد. خَاتیذى در دضت سیز ًَر هْتاب، گزهای هطثَع آتص

 "تِ خاطزات عوَ ٍ پذرم. در آى تاتستاى هي خَدم را یافتن.

  5/3الف: هَضَع:                                                                        

 5/3         ب: ساٍیِ ی دیذ:                                                          

 5/3         اطزُ:                                                         ج: ضزٍع خ

 5/3ت: ستاى ًَضتِ:                                                                    

2 

2 

 بخص دوم: سازه های نوضتاری

 حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنیذ؟                         

رٍسی ضخصی ًشد طثیة رفت ٍ گفت: ضکن هي تِ غایت درد هی کٌذ، آى را عالج کي کِ تی طاقت ضذُ ام. طثیة گفت: اهزٍس چِ  "

ن اٍ کطن! هزیض گفت: هي درد ضکن دارم، خَردُ ای؟ هزیض گفت: ًاى سَختِ.طثیة غالم خَد را گفت: دارٍی چطن را تیاٍر تا در چط

 "دارٍی چطن را چِ کٌن؟ طثیة گفت: اگز چطوت رٍضي تَدی،ًاى سَختِ ًخَردی ! 

2 

0 

 یکی از مثال های زیر را انتخاب کنیذ و آن را گسترش دهیذ؟      

 آفتاب پطت اتز ًوی هاًذ.-

 اس ایي ستَى تِ آى ستَى فزج است.-
2 

4 
 و دریافت خود را از آن بنویسیذ؟                بیت زیر را بخوانیذ 

 "ای کِ دستت هی رسذ کاری تکي          پیص اس آى کِ اس تَ ًیایذ ّیچ کار "
0 

5 

 تخص سَم: ًَضتي هتي

 03             تٌَیسیذ؟ یکی اس هَضَع ّای سیز را اًتخاب کٌیذ ٍدر هَرد آى هتٌی

 را تٌَیسیذ.الف: یکی اس خاطزات تِ یاد هاًذًیتاى 

 ب: هتٌی ادتی در هَرد اهتحاًات ًَتت اٍل تٌَیسیذ.

 تٌَیسیذ. "هادر "ج: هتٌی ادتی تا هَضَع 

 5/0          رعایت ًطاًِ ّای ًگارضی در هتي ّای ساسُ ّا ٍ هتي تَلیذی تاال     -

 5/0               رعایت اهالی درست ٍاصگاى ٍ عثارات                                    -
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 ب: متنی ادبی در مورد امتحانات نوبت اول بنویسید.

 " مادر" بنویسید.ج: متنی ادبی با موضوع 

 5/0رعایت نشانه های نگارشی در متن های سازه ها و متن تولیدی باال       -

 5/0           رعایت امالی درست واژگان و عبارات                           -

 

 

 موفق باشید

 

 

 بارم  عمومی  31ترم اول  دی ماه  0پاسخنامه ی آزمون نگارش

 بخش اول: بازشناسی
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 5/3الف: سفر تابستان                                                                 
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 بخش دوم: سازه های نوشتاری                          
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 2اساس بازنویسی ارزشیابی شود.                : حکایت نگاری بر 2

 2: مثل نویسی بر اساس بازآفرینی، ارزشیابی شود.                   0

  0: شعرگردانی بر اساس درک و دریافت ارزشیابی شود.            4

 بخش سوم: نوشتن متن

 0       :خوش آغازی                                                     5

 5پرورش موضوع یا شیوه های بیان نوشته                              

 2خوش فرجامی                                                             

 5/0رعایت عالیم نگارشی                                                   

 5/0                                  رعایت موارد امالیی متن             
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