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را  داده شده در صفحه بعدهای های ارزیابی انشا که در جدول پایین آمده، یکی از موضوعآموز عزیز، با توجّه به سنجهدانش

هنجارهای »ت بخش بازخوانی و ویرایش، با رعاینویس و پس از ی پیشاش انشا بنویسید. نخست در برگهبرگزیده، درباره
 نویس نمایید.پاک جدول،« نگارشی

 های نوشتاری بنویسید.( توانید در هریک از فضاهای طنز یا غیرطنز و یکی از قالب)انشایتان را می
 

 موضوع های ارزشیابیسنجه بارم

2 
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 داشتن مقدّمه، تنه، نتیجه()ساختار بیرونی  .1

 های کوتاه(زبان نوشته ساده، جمله)انی ساختار زب. 2

 

 ساختار الف(

2 

 

3 

3 

3 
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 نشان دادن نمایی کلّی از محتوای نوشته(    -)جذّابیّت وگیراییخوش آغازی . 1

                      پرورش موضوع    . 2

                                    بیان احساس  متناسب با موضوع(          -)بیان ساده و صمیمیبیان نوشته  شیوة*      

 انسجام نوشته(      -های مختلف موضوع)پرداختن به جنبهسیر منطقی نوشته *      

 ای متفاوت(                                 از زاویه )نگاه به موضوعفکر و نگاه نو *       

 تاثیرگذاری و تفکّر برانگیز بودن( -بندی مطالب)جمعفرجامی خوش. 3

 

  

  

 محتواب( 

1 

1 

1 

 ها و نیازهای متن(گذاری به تناسب آموخته)نشانههای نگارشی نشانه. 1

 نداشتن غلط امایی() امای واژگان .2

 گذاری و  حُسنِ سلیقه(حاشیه)نویسی پاکیزه. 3

 

هنجارهای پ( 
 نگارشی

 
 ادامه سواات در صفحه بعد                                                                              1صفحه

 .اين درس را مشاهده نمايندبه سايت مندرج در سربرگ، سوال  توانند با مراجعهدانش آموزان عزيز و همکاران محترم مي
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 های انشا:موضوع

                                          یکی شدن با طبیعت -1

                                    توصیف رویداد زلزله -2

 ایدحال دیدههای که تا بترین صحنهدارخنده -3

 کارهنرمند را گوهر آید به          هنر بهتر از گوهر نامدار             -4
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

 موفق باشيد                                                                                                                                                                         2صفحه
 

https://saednews.com

