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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

)سرای دانش( دخترانه اولدبیرستان دوره   

5139-69سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

 امالء : نام درس

5139/ 10/. 7 :  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه60: مدت امتحان  

 

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

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

 ردیف سواالت     بارم

 

 

 که گفت خواهند تو به روشن دالیلی ببری پی آفرینش راز به بتوانی تا گیری کار به را ات اندیشه اگر

 آن ی جثه کوچکی و مورچه به.خرماست بزرگ درخت آفریدگار همان کوچک ی ی مورچه آفریننده

 ی النه به را ها دانه او. شود نمی درک انسان ی اندیشه و چشم با او عظمت خلقت چگونه که بنگر

 .کوشد می زمستان خوراک برای گرما فصل در می داردو نگه ویژه جایگاه در و برد می خود

 بخوان .کشاند خواهی خیرگی به را جهانیان چشم و افزود خواهی ایران فروغ فرّو بر که تویی فرزندم

 ایران فرزند تورا آنکه پاس به بگزار سپاس را پاک پروردگار و بشناس را خود و ایران و و بپوی بجوی و

 .برگزید

 تبدیل اخالق بد و عاطفه بی انسانی به آینده در که گنجد نمی کسی خیال در هرگز نوجوانی در

 مبادا.است انسانیّت و عاطفه و عشق از سرشار و ،منطقی آرمانی زندگی یک آینده همه از تصّور.شود

 بهره آنان های تجربه از و نکنید گوش ترهایتان بزرگ حرف به یا مسخره بگیرید را عمر شتابان گذر

 .نگیرید

 از نسنجیده و نابجا ی ،استفاده فن و علم به آراسته و ماشینی ی جامعه جدّی های آسیب از یکی

 دور خویش اصلی هویت از را ما تا اند شده ابزاری یک هر گویی.است آمده فراهم است که امکاناتی

 .سازند

 سقف از که آهکی ای توده روی از و لغزید می سقف شکاف از آب های قطره .بود نمناک و تاریک غار،

 به خورشید نور از ای باریکه .چکید می غار سنگی کف به آن نوک از و آمد می بود، پایین آویزان

 .کرد می را روشن فضا و تابید می غار داخل

 

 

 

 


