« باسوه تعالي »

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام :

نام خانوادگي :

اداره سنجص آهوزش وپرورش

نام آهوزضگاه :

سواات اهتحاى هواهنگ نهن (هتوسطه اول)

ضوارهي داوطلب :

نوبت :خردادماه89

درس  :اهاي فارسي

Sanjesh.razavi.medu.ir

تاريخ اهتحاى 89/10/10 :

هدت اهتحاى  01 :دقيقه
ساعت ضروع 01 :صبح
تعداد صفحات 0 :

تعداد سوال :

متن امای فارسی

« لطفاً متن اما را دبيران ادبيات بخوانند».
 ثساى کِ ایي ػبلَن ،ذبًۀ ذساست ٍ فزش ٍی سهیي است ٍ ،لکي سقفی ثی ستَى ٍ ایي ػجتتز است ٍ چزاؽ ٍی هبُ
است ٍ ضؼلۀ ٍی آفتبة ٍ قٌسیلّبی ٍی ستبرگبى ٍ تَ اس ػجبیت ایي ،غبفل کِ ذبًِ ثس ثشرگ است ٍ چطن تَ ثس
هرتصز ٍ ،زر ٍی ًویگٌجس.
 زٍستبى ٍاقؼیّ ،وبىقسر کِ ذَثیّب را پیص چطن هیآٍرًس ،ػیتّب را ّن ثی صسا ٍ ثی ّیبَّ ثبس هیگَیٌس .زرست
آى است کِ فزصت ثبساًسیطی ٍ ذَزضکَفبیی را پسیس آٍرین ٍ گبهی ثِ سَی فزاتز رفتي ثززارین.
 هبزر ،گزاهی گَّزی است کِ زر کبرگبُ آفزیٌص ذسای هْزثبىّ ،وتبیی ًسارز .اگز فزسًس را ًبذَضی ٍ گشًسی رٍی
ًوبیس ،هبزر ًبذَش ٍ ًبآرام است ٍ ّزگبُ هبزر را اًسٍُ ٍ آسیجی فزاگیزز ،فزسًساى ًیش هیکَضٌس تب آراهستبى ذبًِ را ثِ
آراهص ثبسآٍرًس ٍ ذفبشذَیبى را اس هْز رخ هبزر زٍر ثسارًس.

 آرام اس کَچِّب هیگذضت ٍ ذَز را ثِ هحضز زرس استبز هیرسبًس .ثبسی اٍ هطبلؼِ ٍ تحقیق ،فزیبزّبی کَزکبًِاش
ثحج ٍ هٌبظزُ ثب زیگز ضبگززاى ٍ ضبزاثیاش ٌّگبهی ثَز کِ هسئلِای را حل هیکزز ٍ پبسد زلرَاّص را هییبفت.

 پس زازُ است ذساًٍس ػلین ثِ آزهی آًچِ صاح زیي ٍ زًیبی اٍ زر آًْبست ٍ هٌغ کززُ است اس آزهی زاًستي اهزی
چٌس را کِ زر ضأى ٍ طبقت اٍ ًیست زاًستي آًْب؛ هبًٌس اهَر آیٌسُ ٍ آًچِ زر زلّبی هززم است ٍ هبًٌس ایٌْب.

 اثس حسس هیسًیس ٍقتی کِ زر ٌّگبم طلَع ذَرضیس صسای ًبسکی هزا اس ذَاة ثیسار کزز تب چِ حس زچبر حیزت ٍ
ضگفتی ضسم! چطون ثِ آزهک ثسیبر ػجیجی افتبز کِ ثب ٍقبر توبم هزا هیًگزیست! ثِ ًظز ًویآهس کِ گن ضسُ یب
ذستِ یب ٍحطتسزُ ضسُ ثبضس .ثِ ّز حبل هي ثب اٍ آضٌب ضسم.
هوکار ارجوند ،ضايسته است ارزيابي اهاي دانص آهوزاى ،بر اساس «ضیوه ناههي اها» هندرج در « دفتر ثبت ضاخصها» انجام گیرد.

navaeeschool.ir

« باسوه تعالي »

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام :

نام خانوادگي :

اداره سنجص آهوزش وپرورش

نام آهوزضگاه :

سواات اهتحاى هواهنگ نهن (هتوسطه اول)

ضوارهي داوطلب:

نوبت :خردادماه89

درس  :اهاي فارسي نقص عضو یدي
Sanjesh.razavi.medu.ir

تاريخ اهتحاى 89/10/10 :

هدت اهتحاى  01 :دقيقه
ساعت ضروع 01 :صبح

تعداد صفحات 0 :
تعداد سوال :

نقص عضو یدي

 ثساى کِ ایي ػبلَن ،ذبًۀ ذساست ٍ فزش ٍی سهیي است ٍ ،اکي سقفی ثی ستَى ٍ ایي ػجتتز است ٍ چزاؽ ٍی هبُ
است ٍ ضؼلۀ ٍی آفتبة ٍ غٌسیلّبی ٍی ستبرُگبى ٍ تَ اس ػجبیت ایي ،قبفل کِ ذبًِ ثس ثشرگ است ٍ چطن تَ ثس
هرتسز ٍ ،زر ٍی ًویگٌجس.
 زٍستبى ٍاقؼیّ ،وبىقسر کِ ذَثیّب را پیص چطن هیآٍرًس ،ػیتّب را ّن ثی صسا ٍ ثی حیبَّ ثبس هیگَیٌس .زرست
آى است کِ فزست ثبساًسیطی ٍ ذَزضکَفبیی را پسیس آٍرین ٍ گبهی ثِ سَی فزاتز رفتي ثززارین.

 هبزر ،گزاهی گَّزی است کِ زر کبرگبُ آفزیٌص ذسای هْزثبىّ ،وتبیی ًسارز .اگز فزسًس را ًبذَضی ٍ گذًسی رٍی
ًوبیس ،هبزر ًبذَش ٍ ًبآرام است ٍ ّزگبُ هبزر را اًسٍح ٍ آسیجی فزاگیزز ،فزسًساى ًیش هیکَضٌس تب آراهستبى ذبًِ را
ثِ آراهص ثبسآٍرًس ٍ ذفبشذَیبى را اس هْز رخ هبزر زٍر ثسارًس.
 آرام اس کَچِّب هیگذضت ٍ ذَز را ثِ هحظز زرس استبز هیرسبًس .ثبسی اٍ هطبلؼِ ٍ تحقیق ،فزیبزّبی کَزکبًِاش
ثْج ٍ هٌبضزُ ثب زیگز ضبگززاى ٍ ضبزاثیاش ٌّگبهی ثَز کِ هسئلِای را حل هیکزز ٍ پبسد زلرَاّص را هییبفت.
 پس زازُ است ذساًٍس الین ثِ آزهی آًچِ ساح زیي ٍ زًیبی اٍ زر آًْبست ٍ هٌغ کززُ است اس آزهی زاًستي اهزی
چٌس را کِ زر ضؼي ٍ طبغت اٍ ًیست زاًستي آًْب؛ هبًٌس اهَر آیٌسُ ٍ آًچِ زر زلّبی هززم است ٍ هبًٌس ایٌْب.
 اثس حسث هیسًیس ٍقتی کِ زر ٌّگبم طلَع ذَرضیس صسای ًبسکی هزا اس ذَاة ثیسار کزز تب چِ حس زٍچبر حیزت ٍ
ضگفتی ضسم! چطون ثِ آزهک ثسیبر ػجیجی افتبز کِ ثب ٍغبر توبم هزا هیًگزیست! ثِ ًظز ًویآهس کِ گن ضسُ یب
ذستِ یب ٍّطتسزُ ضسُ ثبضس .ثِ ّز حبل هي ثب اٍ آضٌب ضسم.
هوکار ارجوند ،ضايسته است ارزيابي اهاي دانص آهوزاى ،بر اساس «ضیوه ناههي اها» هندرج در « دفتر ثبت ضاخصها» انجام گیرد.

زاًصآهَساى ػشیش ٍ ّوکبراى هحتزم هیتَاًٌس ثب هزاجؼِ ثِ سبیت هٌسرج زر سزثزگ ،سَال ایي زرس را هطبّسُ ًوبیٌس.
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