
 

  تهران اداره كل آموزش وپرورش شهر                                                      صندلي                                                        شماره     

  ٧منطقه مديريت آموزش وپرورش 

  دبيرستان هاتف

  امال  نام درس:                                موسوي نيا جناب  رشته:                                   نام دبير:                           هشتم  پايه:                                                 نام ونام خانوادگي:                     

  صفحه   ١  : تعداد صفحه                          بحص ٨ساعت شروع                              نوبت صبح                دقيقه          ٣٠: مدت امتحان                                    ١٠/١٤٠٠ /١٢تاريخ امتحان:  

  نمره باعدد:                                  نام مصحح:

  باحروف: نمره                              تاريخ و امضاء :                                

  

  نام مصحح:                                                  نمره تجديدنظر باعدد:

  تاريخ و امضاء:                                          نمره تجديد نظر باحروف:

  بارم  سواالت  رديف

  

ادترين كشور جهان فرزندم، هوشمندِ دلبندم! ايران، سرزمين ما،سرزميني است بس كهن كه ديري در ازناي تاريخ خويش، بزرگترين و آب

  بوده است.

ان ايران به ديگر ترين ارمغكشور ما همواره سرزمينِ سپند فرّ و فروغ و فرزانگي و فرهيختگي بوده است. بدين سان برترين و گرامي 

  سرزمين ها، انديشه، خرد و فرهنگ بود است.

دين سخن باور آوركه بهان و هان! خويشتن را خوار مدار! زيرا در اين روزگار، چشم و چراغ ايراني؛ پس دل از هر گونه آاليش برهان و 

  فرزند ايران هستي.

***  

  »نمي تواندافسوس كه جوان نمي داند و پير «حكيمي گفته است: 

ا مسخره بگيريد. آري هر حركت ثانيه شمار ساعت، ما را از فرصت هايي كه در اختيارمان هست، دور مي كند. مباداگذر شتابان عمر ر

شقّت و غذاب خواهد زندگي كردن به يادگيريِ اصول و روش هايي نياز دارد. زندگي، يك سفر است. بدون مهارت هاي سفر، زندگي پر از م

  بود.

پار، پرنده نامه م و دانش و دستاوردهاي جديد پيوسته چهره جهان و چگونگي زيست انسان را دگرگون مي سازد. روزگاري چرتكه، چاعل

  د زندگي بشر است.رسان و اُسطُرالب در جامعه نقش داشتند ولي امروز عصر چيرگي ماشين و تسلّط دستاوردهاي فناورانه بر تار و پو

***  

آداب و معيارهاي  بخش اجتماع است  و براي خود، هنجار، حريم، آداب و قانوني دارد. اهل هر خانه متناسب با آنخانواده كوچكترين 

اده را فرو بريزد و اخالقي، تربيت مي شوند و حريم و حرمت يكديگر  و اجتماع را حفظ مي كنند هر كس به آساني نمي تواند حصار خانو

  وارد فضاي پاك و امن آن بشود.

***  

ه هاي آهني را برق باران بند آمد بود اما هنوز از ساقه علف ها آب مي چكيد. خورشيد از پشت كوه ها سرك مي كشيد و سالح ها و كال

ي خالي مّهمات و پوكه مي انداخت. دهانه توپ ها و خمپاره اندازها را با كيسه هاي نايلوني پوشانده بودند . در پشت خاكريز، جعبه ها

ر آنها جاي سماق و همه جا پراكنده بودند. خنده ها از ته دل بود. سفره هاي هفت سين عيد پهن بود. سفره هايي كه د هاي مسي بّراق

  .سمنو، سرنيزه و سنگ و سيمينوف بود
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