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

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :پایه هفتم
نام پدر...........................................:
شماره داوطلب:

.

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :نگارش

نمره به حروف:

نام دبیر :ناهید نامنی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1399/10/9 :

دبیرستان غیردولتی سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان 10 : 00 :صبح

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399-1400

نمره تجدید نظر به عدد:

مدت امتحان  60 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

از میان موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و پس از اندیشیدن دقیق و پس ازشکل گیری نقشه ذهنی سفر نوشتن را

1

آغاز کنید .به گزینش واژگان و راههای گسترش نوشته توجه کنید.
هنگام نوشتن به رعایت بخش های نوشته یعنی موضوع ،بخش آغازین (مقدمه) ،بخش میانی (بدنه) و بخش پایانی (نتیجه گیری)
توجه کنید و با درنظر گرفتن ویژگی های هر بخش به نوشته خود نظم دهید.

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

موضوع اول :کارگاه آفرینش
موضوع دوم :زندگی با کرونا
2
حکایت زیر را بخوانید و آن را به دلخواه خود بازنویسی کنید.
« 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.

صفحه ی  1از1

جمع بارم  20 :نمره

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

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته:پایه هفتم
نام پدر...........................................:
شماره داوطلب:

.

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :امالء

نمره به حروف:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران
دبیرستان غیردولتی سرای دانش واحد انقالب
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399-1400

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :ناهید نامنی

تاریخ امتحان1399/10 / 9 :
ساعت امتحان 1 : 00 :صبح
مدت امتحان :

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

نوجوانی دوره ای شبیه به رویا و زیباست .اگر نیروی جوانی را با تامل و تفکر و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید
.تمیزی و پاکیز گی ما را با زیبایی های جهان الهی همراه و و همسایه می کند  .تا می توانیم از لحظه های زندگی لذت ببریم .

ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد در ردیف اوقات تلف شده نیست .این سخن زیبای نهج البالغه یادمان باشد فرصت ها
مثل گذشتن ابرها می گذرند فرصت های خوب و عزیز را دریابید

الهی ،دلی ده که در کار تو جان بازیم ؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم  ،دانایی ده که از راه نیفتیم ،بینایی ده تا ،در چاه نیفتیم،
دست گیر که دست آویز نداریم ،توفیق ده تا ،در ،دین استوار شویم ،نگاه دار تا ،پریشان نشویم .
1

سال دیگر که به روستا برگشتم  ،بر روی سبزه ها و کشته های سیراب،درختان سر سبز باغ و صحرا را دیدم که شاخه ی دست
های خویش را به آسمان بر افراشته بودند و دعا می کردند و کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امید وار ذرّت ها در گوش
نسیم ،آمین می گفتند

صفحه ی  1از1

جمع بارم  20 :نمره

