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را  دادٌ ضذٌ در صفحٍ تعذَای َای ارسیاتی اوطا کٍ در جذيل پاییه آمذٌ، یکی اس مًضًعآمًس عشیش، تا تًجٍّ تٍ سىجٍداوص
َىجارَای »ت تخص ي يیزایص، تا رعایوًیس ي پس اس تاسخًاوی ی پیصاش اوطا تىًیسیذ. وخست در تزگٍتزگشیذٌ، درتارٌ

 وًیس وماییذ.پاک جذيل،« وگارضی
 َای وًضتاری تىًیسیذ.( تًاویذ در َزیک اس فضاَای طىش یا غیزطىش ي یکی اس قالة)اوطایتان را می

 های انشا:موضوع
 َای پز تکزار وًضتاری اوطا تىًیسیذ.یکی اس مًضًع َای سیز را اوتخاب کزدٌ ي تا یکی اس قالة  -1

 کًدکی مه -پزياس تذين تال                      ب  -الف

خًدتان اوتخاب کزدٌ ي تا استفادٌ اس داوص ي اطاعات خًد تٍ آن گستزٌ ي عمق تثخطیذ.                                   مًضًعی را تٍ دلخًاٌ  -2

 ا تزگشیذٌ ي تا فضای طىش متىی ادتی خلق کىیذ. َای سیز یکی راس میان مًضًع -3

 سایۀ آدم -تلفه َمزاٌ                    ب -الف

 درتارٌ پیام تیت سیز اوطایی سیثا تىًیسیذ.  -4

 فزسوذ َىز تاش وٍ فزسوذ پذر                 فزسوذ َىز سوذٌ کىذ وام پذر
 

 موضوع های ارزشیابیسنجه بارم

2 
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 داضته مقذّمٍ، تىٍ، وتیجٍ()ساختار بیرونی  .1

 َای کًتاٌ(وًضتٍ سادٌ، جملٍ ستان)ساختار زبانی . 2

 ساختار الف(
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3 
3 
3 
2 

 وطان دادن ومایی کلّی اس محتًای وًضتٍ(    -)جذّاتیّت يگیزاییخوش آغازی . 1

                      پرورش موضوع    . 2
                           تیان احساس  متىاسة تا مًضًع(                   -)تیان سادٌ ي صمیمیبیان نوشته  شیوة*      
 اوسجام وًضتٍ(      -َای مختلف مًضًع)پزداخته تٍ جىثٍسیر منطقی نوشته *      

 ای متفايت(                                 اس سايیٍ )وگاٌ تٍ مًضًعفکر و نگاه نو *       
 تاثیزگذاری ي تفکّز تزاوگیش تًدن( -تىذی مطالة)جمعفرجامی خوش. 3

  

  

 محتواب( 

1 
1 
1 

 َا ي ویاسَای مته(گذاری تٍ تىاسة آمًختٍ)وطاوٍهای نگارشی نشانه. 1

 وذاضته غلط امایی() امای واشگان .2
 گذاری ي  حُسهِ سلیقٍ(حاضیٍ)نویسی پاکیسه. 3

هنجارهای ج( 
 نگارشی

 

 .ايي درس را هشاّدُ ًوايٌدبِ سايت هٌدرج در سربرگ، سَال  تَاًٌد با هراجعِداًش آهَزاى عسيس ٍ ّوکاراى هحترم هي
 ادامه سواات در صفحه بعد                                                                                   1صفحه
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 هَفق باشید                                                                                                                                                                         2صفحِ
 




