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 دقيقِ   57  هدت اهتحاى :                                 ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش                                                           ًام خاًَادگي : 
 بعدازظْر(0:31)03:31 ساعت شرٍع :                         )هتَسطِ اٍل( ًْنسَاالت اهتحاى ّواٌّگ                                                ًام آهَزشگاُ :

 2تعداد صفحات :                                   اًشاي فارسي : درس                                                                                     ٍطلب :ي دا شوارُ

 تعداد سَال :                                          Sanjesh.razavi.medu.ir                                                    خردادغائبين موجه ًَبت : 

 

را  دادٌ ضذٌ در صفحٍ تعذَای َای ارسیاتی اوطا کٍ در جذيل پاییه آمذٌ، یکی اس مًضًعآمًس عشیش، تا تًجٍّ تٍ سىجٍداوص

َىجارَای »ت تخص ا رعایوًیس ي پس اس تاسخًاوی ي يیزایص، تی پیصاش اوطا تىًیسیذ. وخست در تزگٍتزگشیذٌ، درتارٌ

 وًیس وماییذ.پاک جذيل،« وگارضی

 َای وًضتاری تىًیسیذ.( تًاویذ در َزیک اس فضاَای طىش یا غیزطىش ي یکی اس قالة)اوطایتان را می

 

 موضوع های ارزشیابیسنجه بارم

2 

2 

 داضته مقذّمٍ، تىٍ، وتیجٍ()ساختار بیرونی  .1

 َای کًتاٌ(، جملٍستان وًضتٍ سادٌ)ساختار زبانی . 2

 

 ساختار الف(

2 

 

3 

3 

3 

2 

 وطان دادن ومایی کلّی اس محتًای وًضتٍ(    -)جذّاتیّت يگیزاییخوش آغازی . 1

                      پرورش موضوع    . 2

                تیان احساس  متىاسة تا مًضًع(                              -)تیان سادٌ ي صمیمیبیان نوشته  شیوة*      

 اوسجام وًضتٍ(      -َای مختلف مًضًع)پزداخته تٍ جىثٍسیر منطقی نوشته *      

 ای متفايت(                                 اس سايیٍ )وگاٌ تٍ مًضًعفکر و نگاه نو *       

 تاثیزگذاری ي تفکّز تزاوگیش تًدن( -تىذی مطالة)جمعفرجامی خوش. 3

 

  

  

 محتواب( 

1 

1 

1 

 َا ي ویاسَای مته(گذاری تٍ تىاسة آمًختٍ)وطاوٍهای نگارشی نشانه. 1

 وذاضته غلط امالیی() امالی واشگان .2

 گذاری ي  حُسهِ سلیقٍ(حاضیٍ)نویسی پاکیسه. 3

 

هنجارهای ج( 

 نگارشی

 
 اداهِ سَاالت در صفحِ بعد                                                                              0صفحِ

 .ايي درس را هشاّدُ ًوايٌدبِ سايت هٌدرج در سربرگ، سَال  تَاًٌد با هراجعِداًش آهَزاى عسيس ٍ ّوکاراى هحترم هي

Hamkelasi.ir       T.me/ihamkelasi



 «باسوِ تعالي » 

 96/ 21/40 تاريخ اهتحاى :                           آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                     :ًام  

 دقيقِ   57  هدت اهتحاى :                                 ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش                                                           ًام خاًَادگي : 
 بعدازظْر(0:31)03:31 ساعت شرٍع :                         )هتَسطِ اٍل( ًْنسَاالت اهتحاى ّواٌّگ                                                ًام آهَزشگاُ :

 2تعداد صفحات :                                   اًشاي فارسي : درس                                                                                     ٍطلب :ي دا شوارُ

 تعداد سَال :                                          Sanjesh.razavi.medu.ir                                                    خردادغائبين موجه ًَبت : 

 َای اوطا:مًضًع

 (تیمار آرامص ،گل رس ،رایاوٍ ،ريسوامٍ ،سوگ ،اسکىاس، چتز ،ساحل ،)آن تزگشیىیذ. تا استفادٌ اس ياصگان سیز  اوطایی تىًیسیذ ي عىًان مىاسة تزای-1

 وقص يرسش  در کاَص  آسیة َای اجتماعی چیست؟  -3           فًایذ ي آسیة َای ضثکٍ َای اجتماعی ) تلگزام ي .... ( را  ضزح  دَیذ. -2

 دست در دامه مًال سد در       کٍ علی تگذر ي اس ما مگذر     /                  آن دم صثح قیامت تأثیز      حلقٍ در ضذ اس اي دامه گیز -4
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 هَفق باشيد                                                                                                                                                                         2صفحِ
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