
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 

جوانان مؤمن و سربازان شجاع این ملت در برابر تازش دشمن، به لطف در دوران دفاع مقدس، 

پروردگار مهربان، حماسه های شگفت انگیز آفریدند و پس از پایان جنگ تحمیلی، همت و تالش 

همین سربازان سربلند و دالوران رشید، با علم و دانش و تخصص و تعهد درآمیخت، تا حافظ آبروی 

 گر فکر ایرانی باشد.این سرزمین آسمانی و بیان

این یکی از عادات ماست که هرچه داریم، پاس نمی داریم و همین که از دست رفت، متوجه خطای    

خود می شویم. انگشت ندامت به دندان می گزیم و سودی نمی بریم. بنابراین، همیشه باید به خاطر 

م داشته باشیم که وقت، عزیز و گران بهاست. از تلف کردن آن جز حسرت و ندامت ثمری نخواهی

 برد.

ادبیات به یاری ابزارها و عوامل گوناگون پدید می آید. نخستین ابزار پیدایش ادبیات، زبان است.   

 زبان، عامل انسجام و وحدت همه ی اقوام یک سرزمین است.

تو دعوی دانایی می کردی، اکنون که به نادانی خود معترف شدی، تو را بیاموزم. »بهلول گفت:   

و گفتی همه فرع است و اصل در خوردن، آن است که لقمه ی حالل باید و اگر بدان که اینها که ت

حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود و در آداب خواب، 

اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب 

 بهلول را بوسید و او را دعا کرد.جنید دست « روی.
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 1از  1صفحه ی 

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

 هشتم و رشته: قطعم

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

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

 صفحه 1سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 امال نام درس:

 ندا جاتن :نام دبیر

 02/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه45 : امتحانمدت 
 )واحد انقالب(


