
      

الف( بازشناسی                                                                                                                                           )2  نمره (     

نمره 1مورد,  4) مشخص نمودن بخش های نامه ( .ساختار نامه اداری زیر را بررسی کنیذ–1  

تِ ًام خذا                                                                               

تاسیخ:.............        ذیش هحتشم کتاب خاًِ ػوَهی ضْش اسًٍذ کٌاس                                                                                     ه  

ضواسُ ًاهِ:.....                                                                                                                                                                        

....پیَست:.....                                                                                                                                                                       

  تا سالم ٍ احتشام

دستَس تفشهاییذ  هتقاضی ػضَیت دس کتاتخاًِ ٍ استفادُ اص سالي هطالؼِ آى ّستن. خَاّطوٌذ است. ایي خاًة صّشا احوذی,

ي خاًة اقذام ضَد.  ًسثت تِ ػضَیت ای  

تا سپاس                                                                                                                                                 

صّشا احوذی,                                                                                                                                                  

اهضاء                                                                                                                                                  

 

 

 ًتطاسات ػلوی دًَضتِ غالهحسیي یَسفی اسخاع دادُ این. کتاب سا ا« چطوِ سٍضي» دس ًَضتي یک هقالِ تِ چاج ضطن کتاب  -2

اى هٌتطش کشدُ است. دس تْش 4731سال   

ًوشُ  4دس فْشست هٌاتغ هقالِ , هطخصات کتاب سا چگًَِ رکش کٌین؟) تشتیة هَاسد سػایت ضَد(   

 

  

 

   ب( سازه های نوشتاری      )4  نمره(                                                                                                                

  ًوشُ(2.)ی کٌیذسا اًتخاب کٌیذ ٍ آى سا تاص آفشیٌیکی اص هثل ّای صیش -2

! تذهذ تاش تا صثح دٍلتت-ب     !                 اص هاست کِ تش هاست-الف   

  

 

ًوشُ( 2دسک ٍ دسیافت خَد سا اص ضؼش صیش تٌَیسیذ . )  -7   

ضتی چَ اص ایي کَیش ٍحطت تِ سالهتی گز    

تِ ضکَفِ ّا، تِ تاساى                                         

تشساى سالم ها سا                                                    

 

89آصهَى ًَتت دٍم, خشداد                                           ًام.....................................                                                              تاسوِ تؼالی              

ٍاصدّن سضتِ:سال د                                                                                                                            ی.............................ًام خاًَادگ   

ى:آصهَتشگضاسی تاسیخ                                       هذیشیت هذاسس خاسج اص کطَس                   ًام پذس............................                                

صثح 41ساػت آغاص آصهَى                                   یلیتحص یاتیسٌدص ٍاسصض یکاسضٌاس                          سُ داًص آهَصی........................ضوا  

دقیق81ِ:  آصهَى هذت                                            تیي الوللی خلیح فاسس یشستاىدت                                                حسیي طشیقتًام دتیش:    

(3) نگارش: دسس آصهَى پایاًی                                                                       

 وام ووام خاووادگی دبیر:                            ومره به عدد:

یخ وامضاء:             ومره به حروف:تار  

دذیذ
ت

 وام ووام خاووادگی دبیر:                            ومره به عدد: ًظش

 تاریخ وامضاء:             ومره به حروف:

ح
حی

ص
 ت

 ردیف www.enshay.blog.ir ومره



 

  ج: آفرینش )11 نمره(                                                                                                                                                       

اص هیاى هَضَع ّای صیش یکی سا اًتخاب کٌیذ ٍ دس هَسد آى هتٌی تٌَیسیذ.  -4   

. دس دتیشستاى تٌَیسیذ تاى خاطشُ ای اص دٍساى تحصیل-الف  

تٌَیسیذ. « سیل هْشتاًی»تا هَضَع  «قطؼِ ادتی»دس قالة  هتٌی -ب  

دیذگاُ خَد سا دستاسُ ایي دسس تا ایطاى دس هیاى تگزاسیذ.) ًاهِ دٍستاًِ( ًاهِ ای تِ هؼلن ًگاسش تاى تٌَیسیذ ٍ-ج  
 

  د : رعایت              ) 3 نمره(                                                                                                                       
                                                                ومره (  2رعایت امالی درست واژگان و عبارت ها )  _ب           ومره (  1)  مته در  رعایت وشاوه های وگارشی -الف
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