
 «باسوه تعالي » 

 95/ 60/60 تاريخ اهتحاى :                              آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                        :نام  
 دقيقه  03  هدت اهتحاى :                                  اداره سنجص آهوزش وپرورش                                                               نام خانوادگي : 

  صبح 03 ساعت ضروع :                          )هتوسطه اول( نهنسواالت اهتحاى هواهنگ                                                     نام آهوزضگاه :

 0تعداد صفحات :                                         فارسي : اهاليدرس                                                                                         ي داوطلب : ضواره

                                            تعداد سوال :                                          Sanjesh.razaviedu.ir                                                 95   ماه خردادنوبت :
 

 متن امالی فارسی

 

 :اس ایي ٍلت آى است کِ دست  .ایفزتَتی کبر ایبم جَاًی پیطِ کزدُ سبلی ٍای پیزهزد، در هَسن کْي»خسزٍ گفت

 «َّس ببطل است؟ ٍچِ جبی ایي حزظ  .داریآرسٍ بز هیل ٍ

 ٌِّوذم ًیکَخصبل ببعث  عبهل ٍیزاًگزی ٍ ،رفیك بذ .ًطیي بذ استّبی اجتوبعی گوزاُ ضذى، تأثیز ّنیکی اس سهی

 پزٍرش ضخصیت هتعبلی اًسبى است. گیزی ٍضکل

  ت تَ، اس آى دست هخلَق کزدی. بِ خذهسیزاگز کبر بِ دست هي استی، یک سبعت اس خذهتت ًیبسَدهی. اهب تَ هزا

 آین.دیز هی

  :بذاًن ٍ بویزم یب ًبداًستِ ٍ جبّل  یک اس ایي دٍ اهز بْتز است: ایٌکِ هسئلِای هزد، کذام»بیوبر بب تعزّض پبسخ داد

 «درگذرم؟

  ِاستزاق سوع ًکٌذ. ،اگز اس اٍ پَضیذُ دارًذ خَض ًٌوبیذ ٍ ،حضَر اٍ هیبى دٍکس رٍددر هحبٍراتی کِ ب 

 یشکبًی را بی تَجِّ هبًذ کِ در داهبى خَد عشگستزدگی جغزافیبیی بِ گلستبًی هیزاخٌبی فزٌّگی ٍایزاى هب بب ّوۀ ف

 پزٍراًذ.ًبلِ هی ًَا ٍ ،چْزُ بِ رًگ ٍ

 ٍ داًستي اهزی چٌذ  ،هٌع کزدُ است اس آدهی آًْبست ٍ رد دًیبی اٍ دادُ است خذاًٍذ علین بِ آدهی آًچِ صالح دیي

 .یست داًستي آًْبً طبلت اٍ ى ٍرا کِ در ضأ

 ّهٌذ ضذىیعٌی عاللِ ؛اّلی ضذى» رٍببُ گفت:« اّلی ضذى یعٌی چِ؟» ل گفت:ضبّشادُ پس اس کوی تبُه» 

 کزدًذ در ّز چیش بْتزیي را پیذا کٌٌذَع آى بسیبر دٍست داضتٌذ ٍ سعی هیسیببیی را اس ّز ً ،یًَبًیبى.  

 بْتزیي کیست؟ ،بفْوٌذ در ّز ٍرسش ُ اًذاختٌذ تبّبی الوپیک را راببسی آًبى          

 

 

 

 

 

 .ٌذیدرس را هطبّذُ ًوب يیا ٌذرج در سزبزگ، سَاله تیتَاًٌذ بب هزاجعِ بِ سبیّوکبراى هحتزم ه ٍ شیآهَساى عشداًص

 

 انجام گيرد.« هادفتر ثبت ضاخص »هندرج در « اهال يضيوه ناهه»دانص آهوزاى، بر اساس هوکار ارجوند، ضايسته است ارزيابي اهالي 

 



 «باسوه تعالي » 

 95/ 60/60 تاريخ اهتحاى :                              آموزش و پرورش خراسان رضوياداره كل                                                                                        :نام  
 دقيقه  03  هدت اهتحاى :                                  اداره سنجص آهوزش وپرورش                                                               نام خانوادگي : 

  صبح 03 ساعت ضروع :                          )هتوسطه اول( نهنسواالت اهتحاى هواهنگ                                                     نام آهوزضگاه :

 0تعداد صفحات :                            )نقص عضو يدي(فارسي : اهاليدرس                                                                   ي داوطلب : ضواره

                                            تعداد سوال :                                          Sanjesh.razaviedu.ir                                                 95   ماه خردادنوبت :
 

 متن امالی فارسی

 

 :از ایي ٍقت آى است کِ دست  .ایَتی کبر ایبم جَاًی پیطِ کردُفرط سبلی ٍيای پیرهرد، در هَصن کْ»خسرٍ گفت

 «ل است؟َس ببطّ ٍ چِ جبی ایي حرس .داریآرزٍ بر هیل ٍ

 ّوذم ًیکَخسبل ببػس ػبهل ٍیراًگری ٍ ،رفیق بذ .ًطیي بذ استثیر ّنّبی اجتوبػی گوراُ ضذى، تؼویٌِز ضیکی ا 

 پرٍرش ضخصیت هتؼبلی اًسبى است. گیری ٍضکل

  کردی. بِ خذهت تَ، از آى دیر  ؽدست هخلَزیراگر کبر بِ دست هي استی، یک سبػت از خذهتت ًیبسَدهی. اهب تَ هرا

 آین.هی

 بذاًن ٍ بویرم یب ًبداًستِ ٍ جبحل  یک از ایي دٍ اهر بْتر است: ایٌکِ هسئلِای هرد، کذام»پبسخ داد:  بیوبر بب تؼرّز

 «رم؟درگس

 ْسوغ ًکٌذ. استراؽ ،اگر از اٍ پَضیذُ دارًذ ًٌوبیذ ٍ خَظ ،َر اٍ هیبى دٍکس رٍدحظبٍراتی کِ بِ در ه 

 ٍ یسکبًی را بی تَجِّ هبًذ کِ در داهبى خَد ػسجغرافیبیی بِ گلستبًی هی گیُگستردایراى هب بب ّوۀ فراخٌبی فرٌّگی

 پرٍراًذ.ًبلِ هی ًَا ٍ ،چْرُ بِ رًگ ٍ

 داًستي اهری چٌذ  ،هٌغ کردُ است از آدهی آًْبست ٍ رد دًیبی اٍ لین بِ آدهی آًچِ صالح دیي ٍدادُ است خذاًٍذ ا

 .ًیست داًستي آًْب بقت اٍت ى ٍرا کِ در ضأ

 وٌذ ضذىیؼٌی ػالق ؛اّلی ضذى» رٍببُ گفت:« اّلی ضذى یؼٌی چِ؟» ل گفت:وّدُ پس از کوی تؼضبّسا» 

 کردًذ در ّر چیس بْتریي را پیذا کٌٌذَع آى بسیبر دٍست داضتٌذ ٍ سؼی هیزیببیی را از ّر ً ،یًَبًیبى.  

 ي کیست؟بْتری ،ُ اًذاختٌذ تب بفْوٌذ در ّر ٍرزشّبی الوپیک را راببزی آًبى          

 

 

 

 

 

 .ٌذیدرس را هطبّذُ ًوب يیا ٌذرج در سربرگ، سَاله تیتَاًٌذ بب هراجؼِ بِ سبیّوکبراى هحترم ه ٍ سیآهَزاى ػسداًص

 

 گيرد.انجام « هادفتر ثبت ضاخص» هندرج در « اهال يضيوه ناهه»دانص آهوزاى، بر اساس هوکار ارجوند، ضايسته است ارزيابي اهالي 

 




