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 جمهوری اسالمی ایران 

 اداره كل آموزش و پرروش شهر تهران

 تهران  6اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

   نگارش و فارسی ردیف
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         رستم گفت بدون اسب جان خود را از دست می دهی                                                             به  اشکبوس (الف -1

 5/0وصورتش ازترس زرد شده بود .لرزید اشکبوس کمانش راآماده پرتاب کرد درحالی که تنش می ب(       

 5/0من آن خیرتشنه ی مرواریدازدست داده هستم نم خوشبختم وتوبدبخت هستی .  پ (         

 5/0ت ( هرآفریده ای نشانه ای ازوجود خداستوهیچ آفریده ای نمی تواندبزرگی خداراآشکار کند          

 25/0ت ( آشکارشدن     25/0فقیر –پ ( تهی دست    25/0لباس جنگی ب(      25/0ترس     الف ( -2

 25/0درریاضی ضعیف بود   -3

 25/0ریاکاری    –دورویی  -4

 5/0اعمال ماباعث رنج وسختی ما می شود وارزش مانیز به خاطر همین سختی هایی است که تحمل می کنیم     -5

  5/0ت نه جنگ  رهام اهل خوشگذرانی اس -6

 5/0به خیر رسید   مروارید -7

 25/0خدا مفعول است     25/0خانه متمم است      25/0الف ( شبانگاه  قید است    -8

  25/0سوم شخص مفرد     25/0ب ( ماضی نقلی 

  25/0پ (چوپان اسم ساده است  

  25/0 نادرستب(                    25/0درست   الف(  -9

 25/0ت ( تضاد      25/0پ ( جناس     25/0ب (  کنایه     25/0الف ( تشبیه   -10

 ( 25/0)هرمورد  عزیمت  –خبث  –غنای  –الف (  مظهر -11

 5/0گفتم که برخیالت راه نظرببندم                     گفتا که شب رواست اوازراه دیگر آید    -12

 5/0گفتا اگربدانی هم اوت رهبر آید                      گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد       

در نوشتن انشا رعایت عالیم نگارشی الزامی است هم چنین داشتن غلط امالیی کسر نمره دارد . نمره سواالت 

 نگارش براساس نظر دبیر و رعایت سنجه های هر سوال داده می شود .

 

 نام واحد آموزشی : هنرستان فنی حرفه ای شهادت                         نگارش و فارسی :راهنمای تصحیح درس 

 ه                                             نام دبیر : مهری خردادما :نوبت امتحان
             دهم پایه :               96سال تحصیلی :        حسابداری -طراحی  –گرافیک  رشته / رشته های :

 محل مهر یا امضاء دبیر 

 راهنمای تصحیح ویژه دبیران  

 
 صبح 10ساعت امتحان:  

 9/3/96تاریخ امتحان: 
  برگ  1تعداد برگ راهنمای تصحیح:  

 


