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 نگارش نام درس:      لی باسمه تعا        : نام

 متوسطه دوره اول یه نهم پا  ه کل آموزش و پرورش استان کردستانرادا       گی: نام خانواد

 نام آموزشگاه:     (اداره سنجش)      نام پدر: 

 ماه خرداد  : صبح نوبت    دقیقه 70 وقت:      04/03/1401تاریخ امتحان: 
 

 ؛ یآموز گرام دانش

 .دیسیبنو یی انشا درباره آن  ر،یدر جدول ز یبایارزش یهاو با توجه به سنجه  دیکنرا به دلخواه انتخاب  یکی ریموضوعات ز انیم از

 ( استفاده شود. ینوشته طنز باشد و از زبان ادب   یفضا)مدرسة من  -

 . دیرا گسترش ده «رسدی. آدم به آدم مرسدیکوه به کوه نم»مثل  -

 .. اگر معلم انشا بودم ... -

 ی درس زندگ نیبزرگتر -

 ی درباره یپرورش فکر، متن یاز راهها یکیبه کمک  ،ی نقشه ذهن یو پس از طراح دیموضوع دلخواه را انتخاب کن   کی -

 .دیسیبنو آن

 

 نمره های ارزشیابی  سنجه  موضوع 

  (جهیداشتن مقدمه، تنه و نت) ی رونی.ساختار ب 1 الف( ساختار 

 ( کوتاه و رسا یهازبان نوشته ساده، جمله) ی.ساختار زبان  2

2 

2 

 ته( نوش یاز محتوا ی کل  یو نشان دادن نما ییرایو گ تیجذابی ).خوش آغاز 1 ب( محتوا 

 .پرورش موضوع 2

 ( احساس متناسب با موضوع انیب ،یمیساده و صم انیب) نوشته انیب وةی* ش

 (متن  یوستگیمختلف موضوع، انسجام و پ   یهاپرداختن به جنبه )نوشته  یمنطق ری* س

 (متفاوت یاه ینگاه تازه به موضوع از زاو) * فکر و نگاه نو 

 (بودن زیو تفکربرانگ یگذار ریمطالب، تأث ی جمع بند) یخوش فرجام .3

2 

3 

3 

3 

 

2 

ج( هنجار های  

 نگارشی 

  (متن  یازهای ها و نبه تناسب آموخته  یگذارنشانه) ینگارش یهانشانه .1

 الیی( نداشتن غلط ام ) واژگان  الیام .2

 ( قهیو حُسن سل یگذار هیحاش) یسینو زهیپاک .3

1 

1 

1 
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 بیست شو

 سایتی پر از نمونه سوال و گام به گام و جزوات آموزشی

جهت اطالع از جدیدترین سواالت و جزوات و مطالب سایت 
 .کانال تلگرام بیست شو عضو شوید بیست شو، در
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 شوید با بیست شو، بیست
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