
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع بارم :   

 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           

بارم
 

مّل به کاری اقدام کنید ولی همین کهه تمهمیگ فریدیهد    أالزم نیست در کارها عجول باشید؛ یعنی نباید بدون تفکّر و ت 1

 کاری را انجام دهید، تعلّل روا مدارید.  

مانند همدلی و صفا، ایثار، مقاومت و مبارزه در برابر ظالمان و هایی  در ادبیات انقالب به آزاداندیشی توجّه شد و یضیلت

 روحیّه جوانمردی و پهلوانی پدیدار فشت.

آری، در دوران دیاع مقدّس، جوانان مومن و سربازان شجاع این ملّت در برابر تازش دشمن، به لطف پروردفار مهربهان،  

ی، همّت و تالش همین سربازان سربلند و دالوران رشهید،  انگیز آیریدند و پس از پایان جنگ تحمیل های شگفت حماسه

 با علگ و دانش و تخمّص و تعهّد درآمیخت، تا حایظ این سرزمین آسمانی و بیانگر یکر ایرانی باشد.

ای به مرجع تقلید شیعیان، میرزای شیرازی، نوشهت   وقدی نیرنگ اسدعمار را در کشورش دریایت، نامه آن عالِگ پرشور،

 را تحریگ کند. تا تنباکو

در سخن ففدن باید اوّل، دل پاک باشد و نیّت درست باشد و آن ففدن برای رضای خدا باشد وفرنه سکوت و خاموشهی  

 بهدر و نیکوتر باشد.

آید. نخسدین ابزار پیدایش ادبیات، زبان است. زبان، عامل انسهجام و   ادبیات به یاری ابزارها و عوامل فونافون پدید می

 اقوام یک سرزمین است.وحدت همه 

 فزار خداوندم زیرا با این همه ایدادفی در زمان پیری به من عزّت آزادی و آزادفی داده است.   سپاس

سدایشی است پیراسده  اشود؛ زیر دانی که برترین و اسدوارترین سدایش آن است که بر زبان و خامه دشمن روان می می

 از هر آالیش.  
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 1از  1صفحه ی 

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

  ................................. مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران..4..اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 )واحد رسالت(                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان
 95-96سال تحصيلی اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 هشتم - امالی فارسینام درس:

 خانم آهنگران :نام دبیر

 02/03/1397 :امتحانتاریخ

 / عصرصبح8: ساعت امتحان

 دقیقه 30 :امتحانمدت 


