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را تزگشیذُ، دادُ ضذٓ سیز ّای ّای ارسیاتی اًطا کِ در جذٍل پاییي آهذُ، یکی اس هَضَعآهَس عشیش، تا تَجِّ تِ سٌجِداًص
ّای سٌجِ»رعایت تخص ٍ پس اس تاسخَاًی ٍ ٍیزایص، تا کٌیذ ًَیس پیص ِ،تٌَیسیذ. ًخست در تزگ ییاش اًطادرتارُ
 ًَیس ًواییذ.پاک« تیارسضیا

 
 ّای اًطا:هَضَع

           اری آسهَى سٌجص )پیطزفت تحصیلی( در هذرسِگشارضی اس ضیَٓ تزگش -1
 گل                                   کِ ًتَاى تزآٍرد فزدا س                    تیا تا تزآرین دستی س دل         -2
 تلفي ّوزاُ )تا فضای طٌش( -3

گیزی اس اطاعات ٍ داًص خَد تِ آى گستزش ٍ  یکی را اًتخاب ٍ تا تْزُ« ، درختهاُ ضاًس، کزٓ» ّای س تیي هَضَعا -4
 عوق تثخطیذ.

 
 هَضَع ّای ارسضیاتیسٌجِ تارم

2 
2 

 داضتي هقذّهِ، تٌِ، ًتیجِ(). ساختار تیزًٍی 1

 ّای کَتاُ(ستاى ًَضتِ سادُ، جولِ). ساختار ستاًی 2

 الف( ساختار

2 
 
3 
3 
3 
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 ًطاى دادى ًوایی کلّی اس هحتَای ًَضتِ(    -. خَش آغاسی )جذّاتیّت ٍگیزایی1

 . پزٍرش هَضَع                         2
 تیاى احساس  هتٌاسة تا هَضَع(                                             -* ضیَٓ تیاى ًَضتِ )تیاى سادُ ٍ صویوی     
 اًسجام ًَضتِ(      -ّای هختلف هَضَع)پزداختي تِ جٌثِ* سیز هٌطقی ًَضتِ      

 ای هتفاٍت(                                 اس ساٍیِ )ًگاُ تِ هَضَع*  فکز ٍ ًگاُ ًَ      
 ثیزگذاری ٍ تفکّز تزاًگیش تَدى(تأ -تٌذی هطالة)جوعفزجاهی خَش. 3

 ب( هحتَا  

1 
1 
1 

 ّا ٍ ًیاسّای هتي(گذاری تِ تٌاسة آهَختِ)ًطاًًِگارضی ّای . ًطا1ًِ

 ًذاضتي غلط اهایی() . اهای ٍاصگاى2
 سلیقِ( گذاری ٍ  حسيحاضیِ)ًَیسی . پاکیش3ُ

ج( ٌّجارّای 
 ًگارضی
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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 : 

 صبح 93 ساعت شرٍع :سَاات اهتحاى ّواٌّگ ًْن )هتَسطِ اٍل(                                                          ًام آهَزشگاُ :                 
 2تعداد صفحات :     اًشاي فارسي                                : درس                                                                                         ي داٍطلب : شوارُ

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

 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 هَفق باشید                                                                                                                                                           2صفحِ
 




