
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 

 فرستمت فرستمت                      بنگر که از کجا به کجا می ای هدهد صبا به سبا می               

 فرستمت جا به آشیان وفا می حیف است طایری چو تو در خاکدان غم              زین

 استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان صلوات اهلل و سالمه علیه است. 

ها و گزندهای فراوانی دیده، اما هرگز ایمان، عزّت و اراده استوار خود  ایران اگرچه در طول تاریخ ستم

 را از دست نداده است. 

 از علی آموز اخالص عمل            شیر حق را دان منزّه از دغل

اطراف  یروستاها از یکیبه  گشت یبود که اصل و نسبش برم یخراسان یها از بچه یکی ،یعل نیحس

 یریادگیدل به آموختن و  ینداشت، ول یکسل هیما بود، البته روح شگاهیآسا یها از بچهاو  قوچان.

 .داد ینم

ساحل مقصود  سویآن به  یما بر رو یانزندگ یاست که کشت ییایدر روزگار  :دیگو یم ریشکسپ

خواهد  یوفانتاگر امروز آرام باشد مسلما فردا  .در جزر و مد است شهیبزرگ هم یایدر نیا .رود یم

 .دیشمارب متیآرام است فرصت را غن یوقت نیبنابرا .بود

اش  چهره.  خود تنهاست هیدر سا او.  سنگدل یادیبه تفنگ ص کینزد،  است یپناه یمحمد فرشته ب

است که از بعثت  یخون. او بیسرخ و روشن است چونان س قلبش.  دیروشن است چونان خورش

 المُنتَهی. صعود کن تا سِدرَه محمد صعود کن! یا پس. است دهیجوش امبرانیپ

 نتن مرا مسک یوطن ا یوا                              اأدل مرا م یوطن ا یا

 تو جان و ما همه تن یوطن ا یتو نور و ما همه چشم                 ا یوطن ا یا
 

 نمره 20

 1از  1صفحه ی 

 .......................... نام و نام خانوادگی:

 هشتم و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

  رزداران                                                                                  پسراهن                                                                                                                      م  دولتیغیر  دبیرستان                                

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 امال  نام درس:

 حمید ابوالحسنی :نام دبیر

 02/03/1397 :امتحان تاریخ

 صبح   8  :ساعت امتحان

 دقیقه 60: امتحانمدت 


