
 «باسوه تعالي » 
 10/10/89 تاريخ اهتحاى :                              آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                        :نام  
  دقيقه 01  هدت اهتحاى :                                  اداره سنجص آهوزش وپرورش                                                               نام خانوادگي : 

  بعدازظهر(0)00 ساعت ضروع :                          )هتوسطه اول( نهنسواات اهتحاى هواهنگ                                                     نام آهوزضگاه :
 0 تعداد صفحات :                                        فارسي : اهايدرس                                                                                         ي داوطلب : ضواره
                                            تعداد سوال :                                                                                       Sanjesh.razavi.medu.ir  89ماهخردادنوبت :

 

 متن امای فارسی

 «لطفاً متن اما را دبيران ادبيات بخوانند »                                     
 اًسبى بز »فزهبیٌس:  یق است کِ پیبهبز گزاهی اسام هیًطیي بز هٌص ٍ کززار اًسبى چٌبى هْن ٍ عو تأثیزگذاری ّن

 «ًطیي ذَز است زیي ٍ آییي زٍست ٍ ّن

 
 

  سري ًبپزسیسُ هگَی ٍ اس گفتبر ذیزُ پزّیش کي. چَى ببسپزسٌس، جش راست هگَی. تب ًرَاٌّس کس را ًصیحت هگَی
سزُ  کس را پٌس هسُ. اس جبی تْوت ِ کسی را کِ پٌس ًطٌَز کِ اٍ ذَز اٍفتس. زر هیبى جوع ّیچٍ پٌس هسُ؛ ذبصّ

 پزّیش کي ٍ اس یبر بساًسیص ٍ بسآهَس بگزیش.

 
 

  هبزر، گزاهی گَّزی است کِ زر کبرگبُ آفزیٌص ذسای هْزببى، ّوتبیی ًسارز. اگز فزسًس را ًبذَضی ٍ گشًسی رٍی
کَضٌس تب آراهستبى ذبًِ را بِ  م است ٍ ّزگبُ هبزر را اًسٍُ ٍ آسیبی فزاگیزز، فزسًساى ًیش هیًوبیس، هبزر ًبذَش ٍ ًبآرا
  ذَیبى را اس هْز رخ هبزر زٍر بسارًس. آراهص ببسآٍرًس ٍ ذفبش

 

 

 ِاش  رسبًس. ببسی اٍ هطبلعِ ٍ تحقیق، فزیبزّبی کَزکبًِ گذضت ٍ ذَز را بِ هحضز زرس استبز هی ّب هی آرام اس کَچ
 یبفت. کزز ٍ پبسد زلرَاّص را هی ای را حل هی اش ٌّگبهی بَز کِ هسئلِ حث ٍ هٌبظزُ بب زیگز ضبگززاى ٍ ضبزابیب

 
 

  ،تأهل کي زر هصلحت پٌْبى کززى عوز ّز کس اس اٍ، سیزا کِ اگز هقسار عوز ذَز را بساًس، اگز عوزش کَتبُ ببضس
 زراس ذَاّس بَز، اهیس بقب ذَاّس زاضت.سًسگی بز اٍ ًبگَار ذَاّس بَز ٍ اگز بساًس کِ عوزش 

 
 

 ِبرٓ ذَز اس پزًسگبى کَّی استفبزُ کززُ است ٍ ای سرٌبى اٍ زریبفتن کِ ضبّشازُ بزای بیزٍى آهسى اس سیّ هي اس اب
 کٌس. ّب را آغبس هی برُاًسٍسی سزکطی بِ سیّ ٍجَ ٍ زاًص یببس بزای جست برگبى هیٌّگبهی کِ ذَز را هیبى سیّ

 
 
 
 

 

يضیوه ناهه»دانص آهوزاى، بر اساس هوکار ارجوند، ضايسته است ارزيابي اهاي 

 

انجام گیرد.« هادفتر ثبت ضاخص» هندرج در « اها
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 «باسوه تعالي » 
 10/10/89 تاريخ اهتحاى :                              آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                        :نام  
  دقيقه 01اداره سنجص آهوزش وپرورش                                   هدت اهتحاى :                                                                نام خانوادگي : 

  بعدازظهر(0)00 ساعت ضروع :     سواات اهتحاى هواهنگ نهن )هتوسطه اول(                                                        نام آهوزضگاه :                 
 0 تعداد صفحات :                          نقص عضو یدي : اهاي فارسيدرس                                                                      ي داوطلب : ضواره
                                            تعداد سوال :                                                                                       Sanjesh.razavi.medu.ir  89ماهخردادنوبت :

 

 نقص عضو یدي
  
 اًسبى بز »فزهبیٌس:  ًطیي بز هٌص ٍ کززار اًسبى چٌبى هْن ٍ عویغ است کِ پیبهبز گزاهی اسام هی تأثیزگشاری ّن

 «.ًطیي ذَز است زیي ٍ آییي زٍست ٍ ّن

 

 

 گَی ٍ اس گفتبر ذیزُ پزّیذ کي. چَى ببسپزسٌس، جش راست هگَی. تب ًرَاٌّس کس را ًسیحت هگَی سري ًبپزسیسُ ه
سزُ  کس را پٌس هسُ. اس جبی تحوت ٍ پٌس هسُ؛ ذَاصِّ کسی را کِ پٌس ًطٌَز کِ اٍ ذَز اٍفتس. زر هیبى جوع ّیچ

 پزّیش کي ٍ اس یبر بساًسیص ٍ بسآهَس بگزیذ.

 
 

 ًسی رٍی ًسارز. اگز فزسًس را ًبذَضی ٍ گذ هبزر، گزاهی گَّزی است کِ زر کبرگبُ آفزیٌص ذسای هْزببى، ّوتبیی
کَضٌس تب آراهستبى ذبًِ را  بی فزاگیزز، فزسًساى ًیش هیًبآرام است ٍ ّزگبُ هبزر را اًسٍح ٍ آصیًوبیس، هبزر ًبذَش ٍ 

  هبزر زٍر بسارًس.ذَیبى را اس هْز رخ  بِ آراهص ببسآٍرًس ٍ ذفبش

 
 

 ِاش  ، فزیبزّبی کَزکبًِرسبًس. ببسی اٍ هطبلعِ ٍ تحقیق ز زرس استبز هیرا بِ هحظ گذضت ٍ ذَز ّب هی آرام اس کَچ
 یبفت. ّص را هیکزز ٍ پبسد زلرب ای را حل هی ئلِاش ٌّگبهی بَز کِ هس زُ بب زیگز ضبگززاى ٍ ضبزابیبْث ٍ هٌبض

 
 

 ى عوز ّز کس اس اٍ، سیزا کِ اگز هقسار عوز ذَز را بساًس، اگز عوزش کَتبُ ببضس، تعول کي زر هسلحت پٌْبى کزز
 سًسگی بز اٍ ًبگَار ذَاّس بَز ٍ اگز بساًس کِ عوزش زراس ذَاّس بَز، اهیس بقبء ذَاّس زاضت.

 

 ِستفبزُ کززُ است ٍ گبى کَّی ا ای سرٌبى اٍ زریبفتن کِ ضبّشازُ بزای بیزٍى آهسى اس سیّبرٓ ذَز اس پزًسُ هي اس اب
 کٌس. ّب را آغبس هی اًسٍسی سزکطی بِ سیّبرُ جَ ٍ زاًص  یببس بزای جست گبى هی ٌّگبهی کِ ذَز را هیبى سیّبرُ

 
 
 
 

  

 

انجام گیرد.« هادفتر ثبت ضاخص» هندرج در « اها يضیوه ناهه»دانص آهوزاى، بر اساس ه است ارزيابي اهاي هوکار ارجوند، ضايست
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 «باسوِ تعالي » 
 19/ 91/30 تاريخ اهتحاى :                              آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                        :ًام  
  دقيقه  57هدت اهتحاى :    ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش                                                                                               ًام خاًَادگي : 

 بعدازظهر(9)90 سَاات اهتحاى ّواٌّگ ًْن )هتَسطِ اٍل(                          ساعت شرٍع :                                   ًام آهَزشگاُ :                 
 2تعداد صفحات :     اًشاي فارسي                                  : درس                                                                                         ي داٍطلب : شوارُ

 تعداد سَال :                                                                                             Sanjesh.razavi.medu.ir 19 هما خردادًَبت : 

 
را تزگشٔذٌ، دادٌ ضذِ سٔز َاْ َاْ ارسٔاتٓ اوطا کٍ در جذيل پإٔه آمذٌ، ٔکٓ اس مًضًعآمًس عشٔش، تا تًجٍّ تٍ سىجٍداوص
َاْ سىجٍ»رعأت تخص ٔزأص، تا ي پس اس تاسخًاوٓ ي يکىٕذ ؤًس پٕص ،تىًٔسٕذ. وخست در تزگٍ ٔٓاش اوطادرتارٌ

 ؤًس ومإٔذ.پاک« ارسضٕاتٓ
 

 َاْ اوطا:مًضًع
 َاْ پأاوٓ در مذرسٍگشارضٓ اس ضًِٕ تزگشارْ آسمًن -1
                                   َز راست وطأذ گفت      جش راست وثأذ گفت           -2
 )تا فضاْ طىش( سأّ آدم -3

گٕزْ اس اطاعات ي داوص خًد تٍ آن گستزش ي  ٔکٓ را اوتخاب ي تا تُزٌ« گل، آدم فضأٓ، پزياس» َاْ اس تٕه مًضًع -4
 عمق تثخطٕذ.

 
 مًضًع َاْ ارسضٕاتٓسىجٍ تارم

2 
2 

 داضته مقذّمٍ، تىٍ، وتٕجٍ(). ساختار تٕزيوٓ 1

 َاْ کًتاٌ(ستان وًضتٍ سادٌ، جملٍ). ساختار ستاوٓ 2

 الف( ساختار

2 
 
3 
3 
3 
2 

 وطان دادن ومأٓ کلّٓ اس محتًاْ وًضتٍ(    -. خًش آغاسْ )جذّاتّٕت يگٕزا1ٓٔ

 . پزيرش مًضًع                         2
 تٕان احساس  متىاسة تا مًضًع(                                             -* ضًِٕ تٕان وًضتٍ )تٕان سادٌ ي صمٕمٓ     
 اوسجام وًضتٍ(      -َاْ مختلف مًضًع)پزداخته تٍ جىثٍ* سٕز مىطقٓ وًضتٍ      

 اْ متفايت(                                 اس سائٍ )وگاٌ تٍ مًضًع*  فکز ي وگاٌ وً      
 تاثٕزگذارْ ي تفکّز تزاوگٕش تًدن( -تىذْ مطالة)جمعفزجامٓ خًش. 3

 ب( محتًا  

1 
1 
1 

 َا ي وٕاسَاْ مته(ْ تٍ تىاسة آمًختٍگذار)وطاوٍَاْ وگارضٓ . وطاو1ٍ

 وذاضته غلط امأٓ() . اماْ ياصگان2
 سلٕقٍ( گذارْ ي  حسهحاضٍٕ)ؤًسٓ . پاکٕش3ٌ

ج( َىجارَاْ 
 وگارضٓ

 
                                                                       1صفحِ

 .ايي درس را هشاّدُ ًوايٌد ج در سربرگ، سَالتَاًٌد با هراجعِ بِ سايت هٌدرى عسيس ٍ ّوکاراى هحترم هيداًش آهَزا
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 «باسوِ تعالي » 
 19/ 91/30 تاريخ اهتحاى :                              آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                        :ًام  
  دقيقه  57هدت اهتحاى :    ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش                                                                                               ًام خاًَادگي : 

 بعدازظهر(9)90 سَاات اهتحاى ّواٌّگ ًْن )هتَسطِ اٍل(                          ساعت شرٍع :                                   ًام آهَزشگاُ :                 
 2تعداد صفحات :     اًشاي فارسي                                  : درس                                                                                         ي داٍطلب : شوارُ

 تعداد سَال :                                                                                             Sanjesh.razavi.medu.ir 19 هما خردادًَبت : 
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 هَفق باشید                                                                                                                                                           2صفحِ
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