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 تعداد سَال :                                   Sanjesh.razaviedu.ir                                        59   ماه خردادغایبین موجه ًَبت : 

 

را برگسیذٌ،  زیرَای َای ارزیابی اوطا کٍ در جذيل پاییه آمذٌ، یکی از مًضًعآمًز عسیس، با تًجٍّ بٍ سىجٍداوص

ی َىجارَا»وًیس ي پس از بازخًاوی ي يیرایص، با رعایت بخص ی پیصاش اوطا بىًیسیذ. وخست در برگٍدربارٌ

 وًیس وماییذ.ایه برگٍ پاک طتپ جذيل، در« وگارضی

 .( مطخص کىیذ اوطایتان را وًضتاری )فضای طىس یا غیرطىس ي قالب
 َای اوشا:مًضًع 

 ربات پیطخذمت-2                                    اران            -1

 دردِ دل یک مًش آزمایطگاَی -4                            عاقبت فرار از مذرسٍ-3    

 غیرطنس          فضای نوشته: طنس 

 داستانک          گسارش             نامهزندگی               سفرنامه           ی غیررسمینامه          قالب نوشته: خاطره 

 

 

 موضوع های ارزشیابیسنجه بارم

2 

2 

 داشته مقذّمٍ، تىٍ، وتیجٍ()ساختار بیرونی  .1

 َای کًتاٌ(ستان وًشتٍ سادٌ، جملٍ)ساختار زبانی . 2

 ساختار الف(

2 

 

3 

3 

3 

2 

 وشان دادن ومایي کلّي اس محتًای وًشتٍ(    -)جذّاتیّت يگیزایيخوش آغازی . 1

                      پرورش موضوع    . 2

 تیان احساس  متىاسة تا مًضًع(                                             -)تیان سادٌ ي صمیميبیان نوشته  شیوة*      

 اوسجام وًشتٍ(      -َای مختلف مًضًع)پزداخته تٍ جىثٍسیر منطقی نوشته *      

 ای متفايت(                                 اس سايیٍ )وگاٌ تٍ مًضًعفکر و نگاه نو  *     

 تاثیزگذاری ي تفکّز تزاوگیش تًدن( -تىذی مطالة)جمعفرجامی خوش. 3

 محتواب(   

1 

1 

1 

 َا ي ویاسَای مته(گذاری تٍ تىاسة آمًختٍ)وشاوٍهای نگارشی نشانه. 1

 وذاشته غلط امالیي() امالی واشگان .2

 گذاری ي  حُسهِ سلیقٍ(حاشیٍ)نویسی پاکیسه. 3

هنجارهای ج( 

 نگارشی

 
                                                                           0صفحِ

 .ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد ج در سربرگ، سَالتَاًٌد با هراجعِ بِ سايت هٌدرداًش آهَزاى عسيس ٍ ّوکاراى هحترم هي
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 هَفق باشيد                                                                                                                                                           2صفحِ
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