
 تعالي باسمه

 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگي:                                 

 برخوارمديريت آموزش و پرورش 

 حسين نوايي حاجدبيرستان 

 امالي فارسي نام درس:

 8 ساعت امتحان: )  1(     هشتمكالس:   آموزي: شماره دانش نام پدر:

 دقيقه 30مدت امتحان:  21/3/98  تاريخ امتحان: 98خردادماه 

                   زاده فاضلنام خانوادگي و امضاي مصحح:  آقاي نام و جمع نمره با حروف:                                         عملي:                                                                                                 -نمره شفاهي نمره كتبي:

 بارم 1  صفحهصفحه                        1سواالت در      م (ص)                          اعظ يامبراست.   پ يشترب يمتشاست، ق يشترهركس به دانش پ   رديف

 

 دل از و مدار را خوار يشتنخو! هان هان و .يدبرگز يرانا را فرزند پروردگارت را سپاس بگزار به پاس آنكه تو بخوان و

 يختگيو فره يفرزانگ ينره سرزم بخردان هموا خاستگاه ينا ما  شكوهمند يهنم پاك ساز. يشخو ي درباره يشگونه آال

چشم  فزود و ا يخواه، يرانفروغ ا كه بر ييتو .رد بوده است خ  و يشهاند ها ينسرزم يگررمغان به د ا ينبرتر بوده است و

 .زدود يخواه را يگانگيب از خود كشاند و  يخواه يرگيبه خ را يانجهان

 

 ارتباط يرنظ ييها به مهارت دارد. يازن ييها روش اصول و يريگ يادبه  ي. زندگيريدمبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگ

 .ت خواهد بود     ّپرمشق  يآنها زندگ كه بدون دارد يازاق ن  ّخل  ر     ّو تفك  يجاناتبر ه يرگيچ يگرانبا د ر ّث ؤم

 

امن آن  يفضا وارد و يزدبر فرو يند به آسانتوا يهركس نم خانواده را دارد حصار يمحر و هنجار خود يخانواده برا

 .دور سازند يشخو ياصل ت ي هو از ن غرب است تا ما را   تمد  رهاورد ين حرمت انسا شكستن شكوه و بشود.

 

آن  ات ي ادب       ًت اصوال   ّمل  شناخت هر يدكل جامعه است. ي يشهاند ي يينه است كه آ ينثر آثار نظم و ي همه ياتمقصود از ادب

چون  ييها يلتفض و زبان مردم گسترش داد را در ينگ مردا و يزيست ستم، د   تعه ،  يثارمانند ا ييها است. انقالب واژه

 .گشت يداربرابر ظالمان پد مبارزه در

 

روزگار  يكن يگمان م فرط غرور  ز ا است. چون باد گذر . روزگاريفكنامروز را به فردا م كن. ييجو وقت خود صرفه در

 .يدار يشپ در يدراز

 

 

 

 




