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را  دادُ ضذُ در صفحِ تعذّای ّای ارسیاتی اًطا کِ در جذٍل پاییي آهذُ، یکی اس هَضَعآهَس عشیش، تا تَجِّ تِ سٌجِداًص

ٌّجارّای »س اس تاسخَاًی ٍ ٍیزایص، تا رعایت تخص ًَیس ٍ پی پیصاش اًطا تٌَیسیذ. ًخست در تزگِتزگشیذُ، درتارُ

 ًَیس ًواییذ.جذٍل، پاک« ًگارضی

 ّای ًَضتاری تٌَیسیذ.( تَاًیذ در ّزیک اس فضاّای طٌش یا غیزطٌش ٍ یکی اس قالة)اًطایتاى را هی

 

 موضوع های ارزشیابیسنجه بارم

2 

2 

 داضتي هقذّهِ، تٌِ، ًتیجِ()ساختار بیرونی  .1

 ّای کَتاُ(ستاى ًَضتِ سادُ، جولِ)ار زبانی ساخت. 2

 

 ساختار الف(

2 

 

3 

3 

3 

2 

 ًطاى دادى ًوایی کلّی اس هحتَای ًَضتِ(    -)جذّاتیّت ٍگیزاییخوش آغازی . 1

                      پرورش موضوع    . 2

 سة تا هَضَع(                                            تیاى احساس  هتٌا -)تیاى سادُ ٍ صویویبیان نوشته  شیوة*      

 اًسجام ًَضتِ(      -ّای هختلف هَضَع)پزداختي تِ جٌثِسیر منطقی نوشته *      

 ای هتفاٍت(                                 اس ساٍیِ )ًگاُ تِ هَضَعفکر و نگاه نو *       

 ثیزگذاری ٍ تفکّز تزاًگیش تَدى(تا -تٌذی هطالة)جوعفرجامی خوش. 3

 

 محتواب(   

1 

1 

1 

 ّا ٍ ًیاسّای هتي(گذاری تِ تٌاسة آهَختِ)ًطاًِهای نگارشی نشانه. 1

 ًذاضتي غلط اهالیی() امالی واشگان .2

 گذاری ٍ  حُسيِ سلیقِ(حاضیِ)نویسی پاکیسه. 3

 

هنجارهای ج( 

 نگارشی

 
 اداهِ سَاالت در صفحِ بعد                                                                       0صفحِ

 .ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد َالج در سربرگ، ستَاًٌد با هراجعِ بِ سايت هٌدرًش آهَزاى عسيس ٍ ّوکاراى هحترم هيدا
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 ّای اًطا:هَضَع

 کَدکی هي -3                                   تلفي ّوزاُ -2                                         آدم فضایی -1

 «فضَل را تزدًذ جٌّْن، گفت ّیشهص تز است»                  را تاسآفزیٌی کٌیذ. رٍرٍتِل هَثَ -4
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 َفق باشيده                                                                                                                                                           2صفحِ
 




