
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره  ۲۰جمع بارم : 

ف 
ردی

 

بارم                                                                                                     سؤاالت            
 

 

رود. این دریای بزرگ، همیشه  کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود می روزگار، دریایی است که  

در جزر و مد است. اگر امروز آرام باشد، مسلما فردا توفانی خواهد شد؛ بنابراین وقتی آرام است، فرصت را غنیمت  

 بشمارید. 

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

 و وحدت همه اقوام یک سرزمین است.

ها و گزندهای فراوانی  سرزمینی که اگرچه در طول تاریخ، ستم  ایران، سرزمینی بزرگ و عزیز و شکوهمند است

 دیده، اما هرگز ایمان، عزت و اراده استوار خود را از دست نداده است.

شوند و وطنی  هایی که درختان زیتون بارور می بمانید و برای چیدن زیتون مهیا باشید! در لحظه در راهتان استوار  

 شود. ها و افقی دیگر نمایان، و رخساره فلسطین پر فروغ و تابان می شود در چشم زاده می 

با خود فکر کرد:    ترسید بگوید. لب گزید و منتظر ایستاد، ولی دانست اما می اتفاقا محمدتقی جواب آن سوال را می 

»بگذار لیاقت یک بچه آشپز را ثابت کنم.« این بود که سینی را کنار نهاد و جلو رفت و گفت: »اجازه هست من  

 بگویم؟« 

گویم.« بهلول  گویم. به قدر فهم مستمعان می گویم و بی توقع و بی حساب نمیشیخ عرض کرد: »آری، به قدر می 

 دانی!« تن هم نمی گفت: »چه جای طعام خوردن که سخن گف

توانید  زور آزمایان از شکست آن درماندند و پدر گفت: تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید، سالیان دراز می 

 پیروز و ظفرمند سر کنید. 

 

 

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  ۱ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی   دومنوبت ترم پایان آزمون 

 امالنام درس: 

 مهری اخوی  نام دبیر:

 ۱۱/۳/۰۱ امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰  ساعت امتحان:

 دقیقه ۲۰مدت امتحان : 

همیار
https://hamyar.in/


