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 جمهوری اسالمی ایران

 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش منطقه دودانگه                                                           

 محل مهر                                                                  مده پایه:  نگارش    سوال امتحان درس باسمه تعالی           

 آموزشگاه                               دقیقه 11مدت امتحان:             ساعت شروع امتحان:      01/0311تاریخ امتحان:      /   

 سنگدهالزهراء  آموزشگاه: آموز:                                   نام و نام خانوادگی دانش

 بارم شرح سوال ردیف

 

  (2)بازشناسی الف(

 ـ در طرح پرسش های زیر از چه شگردهایی استفاده شده است؟0

 الف(اگر باران نبارد چه اتفاق می افتد؟

 تخته چیست؟ هب(منظور از عبارت بزنم ب

 ـ متن زیر را بخوانید و فضای حاکم بر آن را مشخص کنید.2

ای یا فرزند کوچک از کوه هستم. میلیون ها سال است که در اثر لرزش و تن تکانی زمین از مادر  من تکه» 

خود)کوه( جدا افتاده ام.آرزو دارم دوباره به آن دامان برگردم. هر روز در دلم با کوه سخن می گویم. رنگ من و او 

تپد. نمی دانم او از آن باال،چه حالی نسبت  زیر پرتو خورشید، سوخته است؛ اما دلمان هنوز هم به گرمی آفتاب می

 «.به من دارد
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 (0رعایت امال و نشانه های نگارشی))(3)ی نوشتاری سازه هاب(

 ـ بیت زیر را بخوانید و دریافت خود را از آن بنویسید.3

 تا توانی می گریز از یار بد / یار بد بدتر بود از مار بد

 زند / یار بد بر جان و بر ایمان نزندمار بد تنها تو را بر جان 
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 نمره ورقه:
  با عدد

 نمره تجدید نظر: 
   با عدد

  با حروف  با حروف

 نام و نام خانوادگی:                             تاریخ:

 امضا:                                                   

 

 تاریخ:              نام و نام خانوادگی:               

 امضا:                                                   

 



 

 (2(/امال واژگان)0(/رعایت نشانه های نگارشی)0(/خوش فرجامی)0(/خوش آغازی)1پرورش موضوع)پ( آفرینش 

 بنویسید.در مورد آن متنی با بهره گیری از پرسش  ـ یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و6

 ـ گزارش بازدید از یک مکان تاریخی

 ـ سال نو

 ـ باران

 اطرافتانـ توصیف یکی از شخصیت های 

 توفیق حق یارتان باد
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