نام و نام خانوادگی.......................... :
هقطع و رشته :دهن ریاضی وتجربی

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :نگارش1

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :گیتا ذاکری

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

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

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1398 -99

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ساعت امتحان 28 : 22 :صبح /عصر
مدت امتحان  92 :دقیقه

سؤاالت

1

راَُای پريرش مًضًع را تىًیسیذ.

2

مىظًر از ػیىک وًضته چیست؟

3

حکایت زیر را تخًاویذ ي آن را تٍ زتان سادٌ تازوًیسی کىیذ.

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

1

« سگی تر لة جًی ،استخًاوی یافت .چىذان کٍ در دَان گرفت ،ػکس آن در آب تذیذ .پىذاضت کٍ دیگری است .تٍ
طمغ دَان تاز کرد تا آن را ویس از ريی آب ترگیرد .آوچٍ در دَان تًد تٍ تاد داد».
2

4

از تیه مثلَای زیر یکی را اوتخاب کىیذ ي آن را گسترش دَیذ.
الف) تاد آيردٌ را تاد میترد.

ب) َر کٍ تامص تیص ،ترفص تیطتر
2

5

یکی از مًضًػات زیر را اوتخاب کردٌ ي حذاقل در َطت خط اوطا تىًیسیذ(.تًجٍ کىیدذ کدٍ ػدذع رػایدت ػ د
14

وگارضی ي داضته غلط ام یی ،مىجر تٍ کسر ومرٌ خًاَذ ضذ)
الف) اوتظار مه از ديست

ب) خىذٌ تر َر درد تی درمان دياست

ج) ريزَای وًجًاوی

صفحه ی  1از1

جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

نام درس :نگارش 1دهن ریاضی وتجربی
نام دبير :گيتا ذاکری
ساعت اهتحاى 08:00. :صبح /عصر
هدت اهتحاى 90 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

1

تارش فکری ،اگروًیسی ،گسیه گفتٍَا ،سًال سازی ،پاسخ سازی

2

مىظًر از ػیىک وًضته ،وًع وگاٌ وًیسىذٌ تٍ مًضًع است .وًع وگاٌ ما الثتٍ تٍ فکر ما تستگی دارد.

3

سگی در کىار جًی آتی ،استخًاوی پیذا کردَ .میه کٍ آن را در دَان گرفت ،تصًیرش را در آب دیذ .فکر کرد استخًان
دیگری َ در آب يجًد دارد .طمغ کرد کٍ آن را ویس تگیردَ .میه کٍ دَاوص را تاز کرد ،استخًان افتاد ي از دستص داد.

4

تٍ اوتخاب ي ػُذٌ داوص آمًز

5

تٍ اوتخاب ي ػُذٌ داوص آمًز

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :گیتا ذاکری

امضاء:

