
 باسمه تعالی

9:تعداد سوالوزارت آموزش و پرورش                                                  نام و نام خانوادگی:             

 3هفتم           اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل                       تعداد صفحه : نگارش و انشاآزمون: 

دقیقه 55زمان:                     مدیریت آموزش و پرورش پارس آباد                        کالس:                   

01/99مدرسه .........................                   زمان آزمون .../      نام دبیر:                                      
 

 

نمره(01پرسش های نگارش )  

 بارم

 

5/1  

 صحیح  یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.

 

○غ    ○ص  .                       یکی از راه های تقویت نویسندگی ، نامه نگاری است الف.  

 

○غ    ○ص                    و آهنگ مناسب بر تأثیر آن نمی افزاید.ب. خوانش انشا با لحن   

. 

 ردیف

0 

 

0 

 با هر یک از واژه های زیر جمله ای ادبی بنویسید.

 

شبنم                                                                ب. وقتالف.  

0 

 

 

5/0  

پدر و مادر(را در یک بند )حدود سه سطر(به کار ببرید.واژه های) امام خمینی)ره(،احترام ، معلم ،   

..........................................................................................................................................  

 

...........................................................................................................................................  

 

..........................................................................................................................................  

 

2 

 

0 

ادامه دهیدعبارت ناتمام زیر را تا دو سطر   

............................آدم آهنی وقتی شاپرک را ..............................................................................  

..................................................................................................................................  

3 

 

 

5/0  

 با بهره گیری از عنصر تشخیص ، یک بند درباره ی تصویر زیر بنویسید.)حدود سه سطر(

 

4 

اپلیکیشن پادرس 
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5/0  

 تصویر زیر را به کمک عنصر تشبیه در دو سطر ، وصف کنید.

 

5 

5/1 عنوان مناسبی بنویسید. « 5»و « 4»برای تصاویر سؤال   6 

 

0 

بازنویسی کنید.بیت زیر را به نثر ساده ،   

 

 تا توانی پیش کس مگشای راز          بر کسی این در مکن زنهار، باز

 

...................................................................................................................................................  

7 

 

 

0 

المثل زیر دو سطر بنویسید.درباره ی مفهوم ضرب   

 

« وقت را غنیمت دان ، آنقدر که بتوانی»  

 

................................................................................................................................................  

 

..............................................................................................................................................  

8 

 

0 

 برای هریک از واژه های زیر ، یک شبکه ی معنایی بسازید.

 

.............................................الف. نوجوانی .................................................................     ب. آسمان......  

 

9 
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نمره(01انشا )  

 از سه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده  و در مورد آن انشایی بنویسید.

.من یک نوجوان ایرانی ام که تصمیم دارم...0  

انشایی بنویسید.« راه های موفّقیّت در زندگی » درباره ی .2  

.به رهبر معظّم انقالب بنویسید.نامه ای کوتاه 3  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 نمره نگارش........ نمره انشا.........جمع نمره........... نام دبیر و امضا

اپلیکیشن پادرس 


