
 

 

 

 

 

 
 

 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:

                                                                                                  سؤاالت            فردی

بارم
 

شکل گیری نقشه ذهنی پس از از راه خوب دیدن وواندیشیدن 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 .کنیدسفر نوشتن را آغاز 

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. 

 

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

 

 سفر به روستای اجدادی: موضوع اول

 در زمان قرنطینهخود گذر فصل ها و تماشای آن از پنجره اتاق  :موضوع دوم

 

 

 ضرب المثل زیر را بازآفرینی کنید.

 .«از تو حرکت از خدا برکت»
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 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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همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 

هر خانواده ، متناسب با آن آداب خانواده کوچک ترین بخش اجتماع است و برای خود ، هنجار وحریم و قانون و آدابی دارد . اهل 

و معیارهای اخالقی ، تربیت می شوند و حریم وحرمت یکدیگر واجتماع را پاس می دارند . هر کس به آسانی نمی تواند حصار 

 خانواده را فرو بریزد و وارد فضای پاک و امن آن بشود .

 

یان ، این کانون روشنی و راستی ، این کشور مردان گرد ، *آری ، میهن شکوهمند ما این خاستگاه بخردان و دانایان و روشن را

 یالن پردل ، دلیران وشیران ، پهلوانانی نامدار ، سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از همگنان بر می افرازیم .

 

ا صد از این گونه آداب به بدان که اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن ، آن است که لقمه حالل باید. و اگر حرام ر

جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود. در آداب خواب، اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد 

 و در ذکر حق باشی تا به خواب روی.

 

 

 

 

 1از 1صفحه ی 

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

 مقطع و رشته:پایه هشتم

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

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

 صفحه 1تعداد صفحه سؤال: 

 

 اسالمی ایران جمهوری

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 11ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 سرای دانش واحد انقالب  غیردولتی دبیرستان

 1399-1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 نام درس: امالء

 ناهید نامنی نام دبیر:

 10/1399/  9امتحان:  تاریخ

 صبح 10:  00  ساعت امتحان:

 مدت امتحان : 

همیار
https://hamyar.in/


