« 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 0(00 :بعدازظهر)
تعداد صفحات 0 :

تعداد سوال :

متن امای فارسی

« لطفاً متن اما را دبيران ادبيات بخوانند »
 تأثیزگذاری ّنًطیي بز هٌص ٍ کززار اًسبى چٌبى هْن ٍ عویق است کِ پیبهبز گزاهی اسام هیفزهبیٌس« :اًسبى بز
زیي ٍ آییي زٍست ٍ ّنًطیي ذَز است»
 سري ًبپزسیسُ هگَی ٍ اس گفتبر ذیزُ پزّیش کي .چَى ببسپزسٌس ،جش راست هگَی .تب ًرَاٌّس کس را ًصیحت هگَی
ٍ پٌس هسُ؛ ذبصِّ کسی را کِ پٌس ًطٌَز کِ اٍ ذَز اٍفتس .زر هیبى جوع ّیچکس را پٌس هسُ .اس جبی تْوتسزُ
پزّیش کي ٍ اس یبر بساًسیص ٍ بسآهَس بگزیش.
 هبزر ،گزاهی گَّزی است کِ زر کبرگبُ آفزیٌص ذسای هْزببىّ ،وتبیی ًسارز .اگز فزسًس را ًبذَضی ٍ گشًسی رٍی
ًوبیس ،هبزر ًبذَش ٍ ًبآرام است ٍ ّزگبُ هبزر را اًسٍُ ٍ آسیبی فزاگیزز ،فزسًساى ًیش هیکَضٌس تب آراهستبى ذبًِ را بِ
آراهص ببسآٍرًس ٍ ذفبشذَیبى را اس هْز رخ هبزر زٍر بسارًس.

 آرام اس کَچِّب هیگذضت ٍ ذَز را بِ هحضز زرس استبز هیرسبًس .ببسی اٍ هطبلعِ ٍ تحقیق ،فزیبزّبی کَزکبًِاش
بحث ٍ هٌبظزُ بب زیگز ضبگززاى ٍ ضبزابیاش ٌّگبهی بَز کِ هسئلِای را حل هیکزز ٍ پبسد زلرَاّص را هییبفت.

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

 هي اس ابِای سرٌبى اٍ زریبفتن کِ ضبّشازُ بزای بیزٍى آهسى اس سیّبرٓ ذَز اس پزًسگبى کَّی استفبزُ کززُ است ٍ
ٌّگبهی کِ ذَز را هیبى سیّبرگبى هییببس بزای جستٍجَ ٍ زاًصاًسٍسی سزکطی بِ سیّبرُّب را آغبس هیکٌس.
هوکار ارجوند ،ضايسته است ارزيابي اهاي دانص آهوزاى ،بر اساس «ضیوه ناههي اها» هندرج در « دفتر ثبت ضاخصها» انجام گیرد.
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نقص عضو یدي

 تأثیزگشاری ّنًطیي بز هٌص ٍ کززار اًسبى چٌبى هْن ٍ عویغ است کِ پیبهبز گزاهی اسام هیفزهبیٌس« :اًسبى بز
زیي ٍ آییي زٍست ٍ ّنًطیي ذَز است».

 سري ًبپزسیسُ هگَی ٍ اس گفتبر ذیزُ پزّیذ کي .چَى ببسپزسٌس ،جش راست هگَی .تب ًرَاٌّس کس را ًسیحت هگَی
ٍ پٌس هسُ؛ ذَاصِّ کسی را کِ پٌس ًطٌَز کِ اٍ ذَز اٍفتس .زر هیبى جوع ّیچکس را پٌس هسُ .اس جبی تحوتسزُ
پزّیش کي ٍ اس یبر بساًسیص ٍ بسآهَس بگزیذ.
 هبزر ،گزاهی گَّزی است کِ زر کبرگبُ آفزیٌص ذسای هْزببىّ ،وتبیی ًسارز .اگز فزسًس را ًبذَضی ٍ گذًسی رٍی
ًوبیس ،هبزر ًبذَش ٍ ًبآرام است ٍ ّزگبُ هبزر را اًسٍح ٍ آصیبی فزاگیزز ،فزسًساى ًیش هیکَضٌس تب آراهستبى ذبًِ را
بِ آراهص ببسآٍرًس ٍ ذفبشذَیبى را اس هْز رخ هبزر زٍر بسارًس.

 آرام اس کَچِّب هیگذضت ٍ ذَز را بِ هحظز زرس استبز هیرسبًس .ببسی اٍ هطبلعِ ٍ تحقیق ،فزیبزّبی کَزکبًِاش
بْث ٍ هٌبضزُ بب زیگز ضبگززاى ٍ ضبزابیاش ٌّگبهی بَز کِ هسئلِای را حل هیکزز ٍ پبسد زلربّص را هییبفت.

 تعول کي زر هسلحت پٌْبى کززى عوز ّز کس اس اٍ ،سیزا کِ اگز هقسار عوز ذَز را بساًس ،اگز عوزش کَتبُ ببضس،
سًسگی بز اٍ ًبگَار ذَاّس بَز ٍ اگز بساًس کِ عوزش زراس ذَاّس بَز ،اهیس بقبء ذَاّس زاضت.
 هي اس ابِای سرٌبى اٍ زریبفتن کِ ضبّشازُ بزای بیزٍى آهسى اس سیّبرٓ ذَز اس پزًسُگبى کَّی استفبزُ کززُ است ٍ
ٌّگبهی کِ ذَز را هیبى سیّبرُگبى هییببس بزای جستجَ ٍ زاًصاًسٍسی سزکطی بِ سیّبرُّب را آغبس هیکٌس.
هوکار ارجوند ،ضايسته است ارزيابي اهاي دانص آهوزاى ،بر اساس «ضیوه ناههي اها» هندرج در « دفتر ثبت ضاخصها» انجام گیرد.

