
 سال نخست فارسی سال هفتمبندی آزمون نیمبودجه

 نمره  ۴  - معنای بیت و عبارت  -یک

 نمره  ۳ - معنای واژگان  - دو

 نمره  ۳ - خانواده، مترادف، متضاد...( شناخت واژگان )هم  -سه

 نمره  ۳ -تاریخ ادبیات   -چهار

 نمره  ۲ -دستور زبان   -پنج

 .شد  خواهد  جمع  کالسی  بازخورد  و   فعّالیّت  یپایه بر  شفاهی  ینمره ۵نمره که با  ۱۵مجموع 

 

 سال نخست امالی فارسی سال هفتم بندی آزمون نیم بودجه 

 نمره  ۲۰ - امالی تقریری  -یک

 

 سال نخست نگارش فارسی سال هفتم بندی آزمون نیم بودجه 

 نمره  ۲۰ - نگارش متنی موضوعی با رعایت اصول نگارشی  -یک

 

 سال نخست فارسی، امالی فارسی و نگارش فارسی منابع آزمون نیم 

های ادبی و تاریخ  برای بخش امال و متون فارسی )معنای بیت و عبارت و واژه، شناخت واژگان، آرایه   -یک

 اب پرسمان تا پایان فصل سومادبیات( کتاب فارسی سال هفتم تا پایان فصل سوم + کت

 به ویژه برای بخش تاریخ ادبیات، از قسمت »اعالم اشخاص« کتاب درسی، اشخاص زیر:

 پور، سعدی، پروین اعتصامی نظامی گنجوی، خواجه عبداهلل انصاری، قیصر امین 

 فصل پایان تا پرسمان کتاب+   زبان دستور  یبرای بخش دستور زبان فارسی )اجزا و ساختار جمله( جزوه -دو

 سوم

 ها و مطالب بیان شده در کالس برای تکمیل تمامی مباحث، صحبت  -سه

بخش   -چهار نگارشی،  اصول  »درست برای  درس  های  پایان  تا  فارسی  نگارش  کتاب  ویژه  ۴نویسی«  به   ،

 نویسی« »شکسته  یدرباره  ۱نویسی درس درست

  



 سال هشتم  ینخست فارس  سالمی آزمون ن یبندبودجه

 نمره  ۴  - و عبارت  ت یب یمعنا  -کی

 نمره  ۳ - واژگان  ی معنا - دو

 نمره  ۲  - ی ادب یهاه ی آرا -سه

 نمره  ۳ -  اتیادب خیتار -چهار

 نمره  ۳ -دستور زبان   -پنج

 جمع خواهد شد. یو بازخورد کالس   ت یّفعّال یه یبر پا شفاهی ی نمره ۵نمره که با  ۱۵ مجموع 

 

 سال هشتم   یفارس ینخست امال سالم یآزمون ن یبندبودجه 

 نمره  ۲۰ -  ی ریتقر ی امال -کی

 

 سال هشتم   ینخست نگارش فارس سالم یآزمون ن یبندبودجه 

 نمره  ۲۰ -  یاصول نگارش  تیبا رعا یموضوع ینگارش متن  -کی

 

 هشتم  یو نگارش فارس یفارس یامال  ، ینخست فارس سالم یآزمون ن منابع

  خیو تار  یادب  یهاه یو عبارت و واژه، شناخت واژگان، آرا  تیب   ی)معنا  یبخش امال و متون فارس   یبرا  -کی

 فصل سوم انیفصل سوم + کتاب پرسمان تا پا انیسال هشتم تا پا ی( کتاب فارس اتیادب

 :ریاشخاص ز  ،یاز قسمت »اعالم اشخاص« کتاب درس  ات،ی ادب خیبخش تار ی برا ژه یو  به

 ی جام رزا، یمرج یحافظ، ا پور،ن یام صر یق ،یسعد 

فصل    انیمان تا پاپرس  کتاب +  زبان  دستور   ی )اجزا و ساختار جمله( جزوه یبخش دستور زبان فارس  ی برا - دو

 سوم

 شده در کالس  ان یها و مطالب بمباحث، صحبت  ی تمام ل یتکم یبرا  -سه

 یسینوی نوشتار +    ۴درس    انیتا پا  یکتاب نگارش فارس   «یسینو»درست  یهابخش  ،یاصول نگارش   یبرا  -چهار

 ی سینوی از گفتار ز یو پره

  



 سال نهم  ینخست فارس  سالمی آزمون ن یبندبودجه

 نمره  ۴  - و عبارت  ت یب یمعنا  -کی

 نمره  ۳ - واژگان  ی معنا - دو

 نمره  ۱  - ی ادب یهاه ی آرا -سه

 نمره  ۳ -  اتیادب خیتار -چهار

 ه نمر ۴ -دستور زبان   -پنج

 جمع خواهد شد. یو بازخورد کالس   ت یّفعّال یه یبر پا شفاهی ی نمره ۵نمره که با  ۱۵ مجموع 

 

 سال نهم  یفارس ینخست امال سالم یآزمون ن یبندبودجه 

 نمره  ۲۰ -  ی ریتقر ی امال -کی

 

 سال نهم  ینخست نگارش فارس سالم یآزمون ن یبندبودجه 

 نمره  ۲۰ -  یاصول نگارش  تیبا رعا یموضوع ینگارش متن  -کی

 

 نهم  یو نگارش فارس یفارس یامال  ، ینخست فارس سالم یآزمون ن منابع

  خیو تار  یادب  یهاه یو عبارت و واژه، شناخت واژگان، آرا  تیب   ی)معنا  یبخش امال و متون فارس   یبرا  -کی

 فصل سوم   انیسال نهم تا پا ی( کتاب فارس اتیادب

 :ریاشخاص ز  ،یاز قسمت »اعالم اشخاص« کتاب درس  ات،ی ادب خیبخش تار ی برا ژه یو  به

 بهار  یالشّعراحافظ، ملک ج، یوش ی ماین ،یامام محمّد غزّال ، یسعد  ، یفردوس 

 زبان  دستور ی )اجزا و ساختار جمله( جزوه یبخش دستور زبان فارس  ی برا - دو

 کالس شده در  ان یها و مطالب بمباحث، صحبت  ی تمام ل یتکم یبرا  -سه

نگارش   یبرا  -چهار فارس   یهاکتاب   یتمام  « یسینو»درست  یهابخش  ،یاصول  +    شیپ  یهاسال  ینگارش 

از    ز یو پره  ی سینوینوشتار  ژه یبه و)  ۴درس    انیسال نهم تا پا  یکتاب نگارش فارس   یسینودرست   یهابخش

 ( یسینوی گفتار


