
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع بارم : 

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

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

 سؤاالت

 «ای بگزارد.  انهگدارد که دو از اینان یکی سر بر نمی» اللّه علیه را گفتم:  ة رحمپدر 

 «تو نیز اگر بخفتی، بِه از آن که در پوستین خلق افتی. » گفت: 

ام احسها  کهردم.    ی شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در الی انگشتان پاهای برهنهه  غرقه

 رفت.  های استوار شتابان می این روح مذاب زندگی، زالل و با گام آب،

یا رب! تو از وی خشنود باش و درجتش، » شبی مادرم از من درخواست کرد که امشب نزد من بخُسب. مادرم دعا کرد و گفت: 

 «ی اولیا گردان.  درجه

ا را خواند و به حیرت فرو رفهت  زیهرا مهدت حیهات     اسکند در اثنای سفر به شهری رسید و از گورستان عبور کرد. سنگ مزاره

قسمت اعظهم  » کرد. بزرگی در پاسخ او گفت:  ها حک شده بود، هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی صاحبان قبور که بر روی سنگ

 «شود.  به غفلت سپری میعمر 

 به شکوفایی خواهیم رسید.اگر نیرو، جوانی، شادابی و چاالکی جوانی را با تأمل، تفکر و بصیرت همراه کنیم، 

 به هر جا بنگرم کوه و در و دشت              نشان از قامت رعنا تو بینم                    

 های آسمانی                         مرا آموخت علم زندگانی هجوم فتنه                    

 نیست گوینده زین قیا  خجل       همه عالم تن است و ایران، دل                             

 نوا صد هزاران دام و دانه است ای خدا           ما چو مرغان حریصی بی                    

 گویند راز دست دراز                     از ضمیر خاک میبا با زبان سبز و                     

 آنجا قدمم رسان که خواهی                          هم تو به عنایت الهی                           

 

 

  

 1از 1ی  صفحه

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

 فتمه مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 امالنام درس: 

 صدیقه میرزائی نام دبیر:

 11/10/1397 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان : 


