
 

 

 

 

 

 
 

 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

 

  کارگاه آفرینش: موضوع اول

 زندگی با کرونا :موضوع دوم

 

 بازنویسی کنید.زیر را بخوانید و آن را به دلخواه خود  حکایت

یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را رسید از عبادت ها کدام فاضل تر است؟گفت خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را »

 نیازاری.

 

 1از 1صفحه ی 

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

 هفتم 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 : 

2 
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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 

 

 دیرس میخواه ییبه شکوفا میهمراه کن رتیرا با تامل و تفکر و بص یجوان یروی.اگر ن باستیو ز ایبه رو هیشب یدوره ا ینوجوان   

 . میلذت ببر یزندگ یاز لحظه ها میتوان یکند . تا م یم هیهمراه و و همسا یجهان اله یها ییبایما را با ز یگ زیو پاک یزی.تم

 

باشد فرصت ها  ادمانینهج البالغه  یبایسخن ز نی.ا ستیاوقات تلف شده ن فیگذرد در رد یکه در مصاحبت دوستان م یساعات

 دیابیرا در زیخوب و عز یگذرند فرصت ها یمثل گذشتن ابرها م

 

 م،یفتیده تا، در چاه ن یینایب م،یفتیده که از راه ن یی، دانا میده که کار آن جهان ساز ی؛ جان میده که در کار تو جان باز یدل ،یاله

 .   مینشو شانینگاه دار تا، پر م،یاستوار شو نیده تا، در، د قیتوف م،یندار زیکه دست آو ریدست گ

 

 

دست  یکه شاخه  دمیسر سبز باغ و صحرا را د راب،درختانیس یسبزه ها و کشته ها یکه به روستا برگشتم ، بر رو گریسال د  

وار ذرّت ها در گوش  دیکردند و کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان ام یرا به آسمان بر افراشته بودند و دعا م شیخو یها

                                                                                                                           گفتند  یم نیآم م،ینس

 

 

 

 

 

 

 1از 1صفحه ی 

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

 مفتهپایه 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 1:  00  ساعت امتحان:

 مدت امتحان : 
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