
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع بارم :   

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

شکل گیری نقشه ذهنی سفر نوشتن را و پس ازاندیشیدن دقیق از میان موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و پس از  1

 های گسترش نوشته توجه کنید.به گزینش واژگان و راه .آغاز کنید

های نوشته یعنی موضوع، بخش آغازین )مقدمه(، بخش میانی )بدنه( و بخش پایانی )نتیجه گیری( هنگام نوشتن به رعایت بخش

 توجه کنید و با درنظر گرفتن ویژگی های هر بخش به نوشته خود نظم دهید. 

 

 در سه بند و ده سطر باشد. *توجه: نوشته شما باید حداقل

 

 وقت طالست: موضوع اول

 زندگی با کرونا :موضوع دوم

 

 .دیکن ینیرا بازآفر ریزشعر 

 «بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد       گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود»

 

 1از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 مشته پایه مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد انقالبدبیرستان غیردولتی 

 1399-1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 نگارشنام درس: 

 ناهید نامنی نام دبیر:

 9/10/1399 امتحان:  تاریخ

 صبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 

 یشود . نگاه کن چگونه رو یانسان درک نم ی شهیآن بنگر که چگونه عظمت خلقت او با چشم واند یچثه  یبه مورچه وکوچک

 کند . یخود تالش م یبدست آوردن روز یرود وبرا یراه م نیزم

 

 

 نیوآبادتر نی،بزرگتر شیخو خیتار یدر د راز نا یریاست بس کهن که د ینیما ،سرزم نیسرزم رانیفرزندم ، هوشمند دلبندم ،ا  

کشد ، آن است که کشور ما  یدارد و بر م یجهان ،جدا م رومندین یکشورها گریما را از د رانیآنچه ا کیکشور جهان بوده است ،ل

 بوده است . یختگیوفره یوفرزانگ غسپند فر وفرو نیهمواره  سرزم

 

 

 دیگرفت میکه تصم نیهم یول دیاقدام کن یدر کارها بدون تفکر وتا مل به کار دینبا یعنی،  دیدر کار ها عجول باش ستیالزم ن 

 ندارد . یسود یمانیکه جز پش  دیفکنی، کار امروز را به فردا م دیوتعلل روا مدار دی، بال فاصله شروع کن دیرا انجام ده یکار

 

گونه آداب به  نی. و اگر حرام را صد از ادیهمه فرع است و اصل در خوردن ، آن است که لقمه حالل با یکه تو گفت نهایبدان که ا

و حسد مسلمانان نباشد  نهیاست که در دل تو بغض و ک نیدل شود. در آداب خواب، اصل ا یکیندارد و سبب تار دهیفا یاوریجا ب

 .یرو بتا به خوا یو در ذکر حق باش

 

 

 

 

 1از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 مشتهپایه مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد انقالب دبیرستان غیردولتی 

 1399-1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 امالءنام درس: 

 هید نامنینا نام دبیر:

 10/1399 / 9امتحان:  تاریخ

 صبح 10:  00  ساعت امتحان:

 مدت امتحان : 


