بسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران

نوبت امتحانی :
سال تحصیلی 9316-9317

بارم

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام و نام خانوادگی:

پایه  :هشتم

محل مهر یا امضای مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان غیر دولتی دکتر حسابی

کالس

نام دبیر :

تاریخ امتحان / :
درس  :دیکته
زمان امتحان :

به نام خدایی که جان آفرید

69 /

دقیقه

سخن گفتن اندر زبان آفرید

آری ،میهن شکوهمند ما ،این خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان ،این کانون روشنی و راستی ،این کشور مردان گرد،
یالن پر دل ،دلیران و شیران ،پهلوانانی نامدار سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از همگنان برمی افرازیم.
روزگاری چرتکه ،چاپار ،پیک ،پرنده نامه رسان و اسطرالب در جامعه و محیط زندگی اجتماعی نقش داشته اند .امروزه این
ابزارها ،کارایی ندارند .اکنون عصر چیرگی ماشین و رایانه و به طور کل ،روزگار تسلط دستاورد های علمی و فناوری بر
تار و پود زندگی بشر است.
امروز نوجوانان شاداب و با ایمان و جوانان سرزنده و پاک آیین میهن اسالمی ،همانند قلل استوار و پایدارند که مایة غیرت و
افتخار نسل های امروز و فردایند و سیمای وطن را به زیور و شکوه خالقیت و نوآوری می آرایند و به لطف خداوند بزرگ
در همة عرصه ها و میدان ها پرچم ایران اسالمی را با سرود سرفرازی و آزادمنشی برخواهند افراشت.
زبان هر جامعه در هر دوره ای ،نماینده فکر و فرهنگ همان روزگار است .بهترین راه برای آشنایی با اندیشه ها و باورهای هر
جامعه ،روی آوردن به ادبیات آن جامعه است و مقصود از ادبیات ،همة آثار نظم و نثری است که آیینه فرهنگ و اندیشة یک
جامعه است به عبارت دیگر ادبیات ،بیان حال یک جامعه است.
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به حروف :
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