


 

 

 

 

 

 
 

نمره 20جمع بارم :   

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

                                                                                                 سؤاالت            فردی

بارم
 

شکل گیری نقشه ذهنی سفر نوشتن را و پس ازاندیشیدن دقیق از میان موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و پس از  1

 های گسترش نوشته توجه کنید.به گزینش واژگان و راه .آغاز کنید

های نوشته یعنی موضوع، بخش آغازین )مقدمه(، بخش میانی )بدنه( و بخش پایانی )نتیجه گیری( هنگام نوشتن به رعایت بخش

 توجه کنید و با درنظر گرفتن ویژگی های هر بخش به نوشته خود نظم دهید. 

 در سه بند و ده سطر باشد. *توجه: نوشته شما باید حداقل

 زمستان : موضوع اول

 حیاط خانه پدربزرگ :موضوع دوم

 بازنویسی کنید.زیر را بخوانید و آن را به دلخواه خود  حکایت

یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را رسید از عبادت ها کدام فاضل تر است؟گفت خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را »

 «نیازاری.
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 نام و نام خانوادگی:...........................

 هفتم پایه مقطع و رشته:

 نام پدر:...........................................

 .شماره داوطلب: 

 صفحه2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد انقالبدبیرستان غیردولتی 

1399-1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

نگارشنام درس: 

 ناهید نامنینام دبیر:

1399 /9/10 امتحان: تاریخ
 صبح 10:  00  ساعت امتحان:

دقیقه 60مدت امتحان : 
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نمره 20جمع بارم : 

 نمره به حروف:               به عدد:    تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                 سؤاالت           
 

1 

 

معرفت از درون من سر باز  یکردم چشمه ها ی.احساس م دیلرز یبه خود م  جانیبود که از ه دنیروحم چنان غرق  فهم  

را  یفیخلقت بودم که نوازش لط ییبای.    غرقه شکوه و اعجاز ز دیدر من خواهند جوش ییزالل فهم و دانا یخواهند کرد . و آب ها

 معصوم پاسخ گفتم یو سبزه ها عتیطب یاحساسات خاموش اما سرشار از صفا  به میاحساس کردم .با تکان دادن دست ها

 

 

استعداد پنهان خود را  رتیهمت و غ یه جوانان ما با پشتوانه مجبور شده اند  اعتراف  کنند ک یمتخصصان و دانشمندان جهان

 ماست  یافتخار برا هیما نیها دختر و پسر برخورداراست .ا ونیلیآشکار کنند .جامعه ما از م

 جوان کامال قابل جبران است . یاز جوان سر بزند با توجه به دل پاک و نوران ییاگر اشتباه و خطا   

 دیرس میخواه ییبه شکوفا میهمراه کن رتیرا با تامل و تفکر و بص یجوان یروی.اگر ن باستیو ز ایبه رو هیشب یدوره ا ینوجوان

 . میلذت ببر یزندگ یاز لحظه ها میتوان یکند . تا م یم هیهمراه و و همسا یجهان اله یها ییبایما را با ز یگ زیو پاک یزی.تم

باشد فرصت ها  ادمانینهج البالغه  یبایسخن ز نی.ا ستیاوقات تلف شده ن فیگذرد در رد یکه در مصاحبت دوستان م یساعات

 دیابیرا در زیخوب و عز یگذرند فرصت ها یمثل گذشتن ابرها م

 

 

 

 

 

 

 1از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی:...........................

 پایه هفتممقطع و رشته:

 نام پدر:...........................................

 .شماره داوطلب:...............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی  سرای دانش واحد انقالب

1399-1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

امالءنام درس: 

 ناهید نامنینام دبیر:

1399 /10 / 9امتحان: تاریخ
 صبح 10:  00  ساعت امتحان:

مدت امتحان : 




