
 

 

 جمهوری اسالمی ایران      

 نام:                                                       وزارت آموزش و پرورش                            نوبت دوم 

 31/1/79نام خانوادگی دانش آموز                    اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران         تاریخ امتحان :

 دانش آموز :                                    اداره آموزش وپرورش شهرستان آمل            ساعت امتحان :کد 

 دقیقه  06دبیرستان دخترانه غیر دولتی مریم )س(         زمان امتحان :                                                       

 3پایه :هشتم                             کالس :                       تعداد صفحات :       نام درس : متن امال             

مهر 

 آموزشگاه

 بارم 3شرح سواالت                                                                                                      صفحه :  

اگر رنگ های پر های طاووس را به روییدنی  های زمین تشبیه کنی ، خواهی گفت : ))دسته    

 گلی  است که از شکوفه های رنگارنگ گل های بهاری فراهم آمده است ((

 ( 91ص  -سطر   2)                                             

بُن جان ،دوست می داری ، زیرا تو از تبار  فرزندم ! من می دانم و بی گمانم که تو ایران را از

تابناک است و دلشان به ایرانیان نژاده و آزاده هستی ؛ از آن پاکان که جانشان از مهر ایران ، 

 نام ویاد ایران می تپد .

 ( 19ص  –سطر  5/2)                                         

رامی می بارید . صدای کالغ ها گوش شکست .برف به آ میهیاهوی کالغ ها سکوت باغ را

 محمد تقی را آزار می داد ؛ صدای استاد را ازپشت درهای بسته به سختی می شنید .

 (  91ص   -سطر 2)                                        

آری ،دردوران دفاع مقدس ،جوانان مومن و سربازان شجاع این ملّت در برابر تازش دشمن ،به 

 دگار مهربان ، حماسه های شگفت انگیز آفرید .لطف پرور

 ( 31ص  –سطر  2)                                      

ارزشی پس از واقعه عظیم انقالب اسالمی ، بسیاری از بنیادهای فکری ، فرهنگی و معیارهای 

س از و اخالقی جامعه ایران دگرگون شد این انقالب دینی و فرهنگی در آثار نویسندگانش پ

 انقالب اسالمی نیز جلوه گر شد .

 ( 19ص  –سطر  5/2)                                            

این گفتار را به خاطر داشته باشید ))ای کسی که دوره نوجوانی را می گذرانی و از فرط غرور 

چون باد  گمتن می کنی روزگار درازی در پیش داری ،حساب کار خود را داشته باش که روزگار

 و ابر ،ناپایدار و گذراست .

 (  991ص  -سطر   5/2)                                  

 

   باعدد  نمره تجدید نظر   باعدد  نمره ورقه   

  باحروف    با حروف 

 تاریخنام دبیر و امضا                            نام دبیر و امضا                           تاریخ 


