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دور آموزان روزانه، بزرگساالن، داوطلبان آزاد، ایثارگران و مراکز آموزش از راه دانش

 1401خردادماه 
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 نمره سؤاالت  ردیف 

هاست. از جواهر و  ها و نهرها و آنچه در کوهها و بیابانبدان که هر چه در وجود است، همه صنع خدای تعالی است. چون کوه 1

 معادن و آنچه بر روی زمین است، چون میغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و قوس قزح.  

آنها مثل آیینه همان قدر که  بی برای شکوفایی بهتر هستند. دهند و همراهان خو دوستان واقعی راه نیک بختی را به ما نشان می

 نمایانند. ها را هم به ما میآورند، عیبها را پیش چشم میخوبی

فرمایند: انسان  می -صلی اهلل علیه واله -تأثیر گذاری هم نشین بر منش و کردار انسان چنان مهم و عمیق است که رسول اکرم

 ن خود است. بر دین و آیین دوست و هم نشی

جز راست مگوی. تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند  سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. چون بازپرسند،  

 مده، خاصه کسی را پند نشنود که او خود اوفتد.  

 بینیم. های مذهبی میترهبر نظام اسالمی با خانواده شهدای اقلیهای مهربانی و همدلی را در رفتار شوق انگیز یکی از جلوه

 پس رابعه به خانه رفت و دایم روزه داشتی و همه شب نماز کردی و تا روز برپای بودی. 

 ، همه اندام ها آگاهی یابند و رنجور شوند.  ون یک اندام را رنجی رسدچمثل مؤمنان، جمله چون یک تن است 

نعمت یادآوری. اگر فراموشی در آدمی نبود، هیچ کس از مصیبتی  و نعمت فراموشی در آدمی، اگر تأمل کنی، عظیم تر است از 

 شد. اش بیرون نمییافت و کینه هیچ کس از سینه آرامش نمی

آرزومندم اگر به پول و ثروتی رسیدی، آن را پیش رویت بگذاری و بگویی: این دارایی من است فقط برای اینکه آشکار شود 

 تگزار خوبی است. ری است. آری پول خدمگکدامتان ارباب دی
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 امضا و تاریخ:  نمره با حروف:  نمره با عدد:  نام و نام خانوادگی مصحح: 
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 نمره سؤالات ردیف

 

 

موزان گرامی باتکیه برآموخته های خود در کتاب مهارت های نوشتاری،از میان موضوع های زیر یکی را به آ دانش

 باتوجه به سنجه های ارزیابی ،انشایی درباره آن بنویسید. دلخواه انتخاب و

 

های  ک یکی ازراه)به کمدرون یک فضاپیما را که روی کره ماه فرود آمده تصور کنید و تصویر ذهنی خود را بنویسید -1

 پرورش فکر(

 بهترین هدیه ای که تاکنون دریافت کرده اید.-2

 قالبهای نوشتاری( هدف زندگی )یکی از-3

 سنجه های ارزیابی:      

نتیجه( رعایت طبقه بندی ذهنی ونوشته)مقدمه،بندهای بدنه و-1  

)زبان نوشته ساده، جمله هاکوتاه( زبانی رعایت ساختار-2  

شیوه های پرورش فکر از بهره گیری مناسب-3  

نگاه نو و فکر-4  

پیراسته نویسی)رعایت علایم نگارشی،املای صحیح واژگان،درست نویسی،خط خوش(-5  

پاکیزه نویسی)حاشیه گذاری وحسن سلیقه(-6  
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 1401خردادماه  
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 نمره  سؤاالت  ردیف 

 
تماشا کنی   ،تا در بستان معرفت حق تعالی نداهت دادهگرنه راامی باش و  ،اگر خواهی به درجه مورچه قناعت کنی

  .چشم بازکن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی ،و بیرون آیی

  به گامی  و آوریم پدید و خودشکوفایی را  زاندیشیدرست آن است که فرصت با ،شکستن آیینه نیست ،دوستی رسم  

   .فتن برداریمر فراتر سوی

  متهم  ایشان طریقت  به ،نکند اثر او در   ایشان طبیعت نیز اگر ،هر که با بدان نشیند  :سعدی در گلستان آورده است

   .گردد

  را و ا تا و  نکند سمع  استراق ، دارند پوشیده   او از اگر و  ننماید خوض  ، رود دوکس  میان او  حضور به که محاوراتی  در

  . نکند مداخلت  ،ندهند مشارکت آن در  خود با

  گلستانی   به ،ها لهجه رنگارنگی  و ها  گویش گوناگونی  و جغرافیایی  گستردگی   و فرهنگی   فراخنای    همه  با ما  ایران 

   .پروراند می  ناله  و نوا ،چهره و رنگ  به توجه بی را  عزیزکانی خود دامان   و دل  در  که  ماند  می

    .بر زبان می راندند را  او نام  صدا یک ، مدآمی میان به زیرکی  و فراست  و هوش از  سخن که  جا  هر در

  دست  به رابعه و شدند متفرق خواهران و  شد پیدا  عظیم  قحطی  بصره در  و بمردند مادرش و پدر   شد ،بزرگ رابعه

   .افتاد ظالمی

  امان  در  آن  ناگوار پیامدهای  از تا  دانم نمی بگو شود  پرسیده  تو از  ،نداری  علم آن به که  چیزی درباره   اگر ،ابوذر ای

   .بمانی

کرد برای خدا و  کرد گناهان را به چه چیز تواضع میبه چه چیز ترک می ، را هرگز دردی نمی رسید آدمی اگر و

 ؟ کرد نزد اوتضرع می
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اموزان گرامی باتکیه برآموخته های خود در کتاب مهارت های نوشتاری،از میان موضوع های زیر یکی را به  دانش

 دلخواه انتخاب وباتوجه به سنجه های ارزیابی ،انشایی درباره آن بنویسید.

 

ن گسترده درختی را با  این ویژگی ها: پا در هواست، ریشه هایش در ابر فرورفته است، شاخه هایش روی زمی -1

 و متنی درباره آن به کمک یکی ازراه های پرورش فکر بنویسید. تصور کنید شده است

 بهترین روز زندگی ام چه روزی است؟-2

 کمک به همسایه ها) در قالب طنز(-3

 سنجه های ارزیابی:      

رعایت طبقه بندی ذهنی ونوشته)مقدمه،بندهای بدنه ونتیجه(-1  

ساختارزبانی)زبان نوشته ساده، جمله هاکوتاه(رعایت -2  

بهره گیری مناسب ازشیوه های پرورش فکر-3  

فکرونگاه نو-4  

پیراسته نویسی)رعایت علایم نگارشی،املای صحیح واژگان،درست نویسی،خط خوش(-5  

پاکیزه نویسی)حاشیه گذاری وحسن سلیقه(-6  
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