
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 شود.مورچه و کوچکی جثه آن بنگرکه چگونه عظمت خلقت او با چشم و اندیشه انسان درک نمیبه 

کشد؛ آن استت کته کشتور متا همتوار       دارد و بر میجدا میآنچه ایران ما را از دیگر کشورهای نیرومند جهان، 

 سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بود  است.

آری میهن شکوهمند ما، خاستگا  بخردان و دانایان و روشن رایان، ایتن کتانون روشتنی و راستتی، ایتن کشتور       

نازیم و سر از همگتان  رزمینی است که ما بدان میمردان گرد، یالن پٌر دل، دلیران و شیران، پهلوانانی نامدار، س

 افزایم.بر می

 ترینی.هان و هان! خویشتن را خوار مدار! زیرا در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی؛ و در جهان گرامی 

 خواندن چند گام دارد:

وانش درستت متتن،   شناخت نشانه ها و کلمات، بازخوانی یا تلفظ واژ ، مطابقت دادن شکل کلمه با تلفظ آن، خ

 توجه به حس و حال متن و رعایت آن، تشخیص معنا و درک پیام متن.

کردی، اکنون کته بته   تو دعوی دانایی می» بهلول خواست برخیزد. جنید بغدادی دامنش بگرفت. بهلول گفت:  

 «.نادانی خود معترف شدی، تو را بیاموزم

رالب در جامعه و محیط زندگی اجتماعی نقش داشته اند. روزگاری چرتکه، چاپار، پیک، پرند  نامه رسان و اسط

اکنون عصر چیرگی ماشین و رایانه و به طور کل، روزگار تسلط دستاوردهای علمی و فناوری بر تارو پود زندگی 

 بشر است.

 

 1از  1صفحه 

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1401 - 1402سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 امال نام درس:

  میر مائده آقایی نام دبیر:

 19/10/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 30مدت امتحان : 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 
 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جمله های زیر را ویرایش کنید. 1

 رود.یقیناً او به سفر می

 یکی از ماراش فرار کرد و رفت تو بیابون. مارگیر بدبخت بند و بساطش را جم کرد.

 مراسم بزرگداشت خانم مرحومه ایرانپور برگزار شد.

 مجالتی که سفارش داده بودم را خواندم.

2 

 یکی از معلمان خود را بر اساس روش تصویر سازی توصیف کنید. 2

 

 

 

 

2 

 یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب کنید و انشا بنویسید.  3

 الف. طعم میوه ممنوعه

 قانون جهانی را تغییر دهید چه قانونی بود؟ توانستید یکب.اگر می

 پ.خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است...

 ت. دبستان دخترانه ارواح جایی است که...

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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 2از  1صفحه 

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1401 - 1402سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

  انشا نام درس:

 میر مائده آقایی نام دبیر:

 19/10/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

همیار
https://hamyar.in/



 نمره 20جمع بارم : 
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 2از  2صفحه 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 رود.)به درستی( او به سفر میبه یقین 

 یکی از مارهای او فرار کرد و رفت در بیابان. مارگیر بدبخت وسایلش را جمع کرد.

 .مراسم بزرگداشت خانم مرحوم ایرانپور برگزار شد

 مجالتی را که سفارش داده بودن، خریدم.

 .بر اساس سلیقه دانش آموز است 2

 .بر اساس سلیقه دانش آموز است 3

 امضاء:   میر مائده آقایی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1401 - 1402سال تحصیلي  اول نوبت پایانسؤاالت  کلید

 انشا هشتم نام درس:

  میر نام دبیر: مائده آقایي

 11/10/1401تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 
 

همیار
https://hamyar.in/


