
 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره سواالت ردیف

 

 

 

 

 

وندد می پی آن  غفرزندم! من بی گمانم که تو از آن دانا دالن خویشتن شناس هستی که اکنون ایران را به گذشته پُرفرو 

یش و، استوار چون کوه، کوشند که آن گروه از ایرانیان را که از خهتو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و نستو

 بشناسانند. بیگانه شده اند به خویشتن بازآورند و به خود
 

 موزم بدان که این ها که تو گفتیا،شدی تو را بی عترفلول گفت: تو دعوی دانایی میکردی اکنون که به نادانی ،خود مهب

ن گونه آداب به جا بیاوری فایده ای از صد را حرام اگر و باید حالل ی همه فرع است و اصل در خوردن آن است که لقمه

روزگاری چرتکه چاپار اسطرالب در جامعه و محیط زندگی نقش داشته اند و اکنون ندارد و سبب تاریکی دل شود. 

 .وردهای علمی و فناوری بر تار و پود زندگی بشر استادستتسلّط عصر

 

ی بر ثر، تصمیم گیری چیرگویر خودآگاهی، ارتباط مظهایی ن ارتهتوانیم با توکل به پروردگار و تالش بیشتر به م ما می

راوت و شادابی و شکوفایی کنیم تا در ط انات و تفکر خالق دست یابیم و زندگی خود را سرشار ازیجهاحساسات و 

 .آینده زندگی پر مشقتی نداشته باشیم

 

 صفایی  به تدریج ، حاصل  کنی               تأمل در آیینه ی دل کنی          

 توفنده اش رعد و برق شب ،  طنین خنده اش          سیل و طوفان ، نعره ی

 خواری نشناخته ای                   عمر در خار کشی باخته ای عزت از

 زین گفته ، سعادت تو جویم                  پس یاد بگیر هر چه گویم 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 بسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش)متوسطه اول(

 1401-1402سال تحصیلی 
 به زیر آوری چرخ نیلوفری را    درخت تو گر بار دانش بگیرد

 13/10 تاریخ امتحان:

 دقیقه 60زمان امتحان: 

 صبح10ساعت شروع امتحان: 

 1 تعداد صفحه:

 - تعداد سوال:

   اشکان راضیانطراح سوال :

 حروف نمره به عدد:........به

 حروف:........................حروف

 امضا دبیر:

 امال: آزمون درس 

 (اول) نوبت 
 نام خانوادگی: نام و

................................. 

 هشتم کالس:

 

 

 

همیار
https://hamyar.in/
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