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

 َىجارَای وگارضی»ت تخص یزایص، تا رعایوًیس ي پس اس تاسخًاوی ي يی پیصاش اوطا تىًیسیذ. وخست در تزگٍدرتارٌ

 وًیس وماییذ.پاک ،«جذيل

 

 َای اوشا:مًضًع

   گذارد؟ ريسٌ چگًوٍ در پاکساسی وفس تأثیز می  -1

 دارد. اس درخت آمًس کٍ سایٍ اس سز َیشم شکه َم بز ومی محبت -2
       َای طالیی رایاوٍ سکًی پزش بٍ آیىدٌ یا قاتل فزصت -3

 َای فعال سمیه درختان ریٍ -4

 

 مًضًع َای ارسشیابیسىجٍ بارم

2 

2 

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

 َای کًتاٌ(ضتٍ سادٌ، جملٍستان وً)ساختار سباوی . 2

 ساختار الف(

2 

 

3 

3 

3 

2 

 وطان دادن ومایی کلّی اس محتًای وًضتٍ(    -)جذّاتیّت يگیزاییخًش آغاسی . 1

                      پزيرش مًضًع    . 2

                        تیان احساس  متىاسة تا مًضًع(                      -)تیان سادٌ ي صمیمیبیان وًشتٍ  شیًة*      

 اوسجام وًضتٍ(      -َای مختلف مًضًع)پزداخته تٍ جىثٍسیز مىطقی وًشتٍ *      

 ای متفايت(                                 اس سايیٍ )وگاٌ تٍ مًضًعفکز ي وگاٌ وً *       

 تاثیزگذاری ي تفکّز تزاوگیش تًدن( -تىذی مطالة)جمعفزجامی خًش. 3

 

   
 محتًاب( 

1 

1 

1 

 َا ي ویاسَای مته(گذاری تٍ تىاسة آمًختٍ)وطاوٍَای وگارشی وشاوٍ. 1

 وذاضته غلط امالیی() امالی ياصگان .2

 گذاری ي  حُسهِ سلیقٍ(حاضیٍ)وًیسی پاکیشٌ. 3

 

َىجارَای ج( 

 وگارشی
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