
              

  بى هام خالق

8مٌریاهى ای امال درس  آزمٌن

خاهٌادگی:...........................هام و هام   

.............................................  :هام کالس 

 هام آمٌزگار:                      

تاریخ : 

 موفّق باشید.

 . سرجایضان قرار بدهداهش آمٌز عزیز مٌریاهى قسمتی از هقطى يای متن را خٌرده آن يا را پیدا کرده و 

ٍجَدم  ای سالمم ای سرودم                 ای ًکْثاى 

ای دلیل شًدُ تَدى                    ای سسٍدی صادقاًِ

سستاشاى ػاشق               قْسهاى قصِّ ّاییل هث

  تا غسٍزی تا گرشتی،تا ٍفایی ّوچَ خاک  

دز داستاى ّای کْي ایساًی، آزش، دالٍزهسدی تَد کِ ٍقتی قساز شد کواًدازی ایساًی، تیسی زّا کٌد ٍ ّس 

جا کِ تیسی فسٍد آهد،هسش ایساى تاشد، دلیساًِ تس قلِّ ی دهاًٍد تسآهد ٍ تیسی دز چلِّ ی کواى ًْاد. 

دز آى ٌّگام تِ ّوساُ فسشًد  شْید دزیاقلی سَزاًی، یکی اش دالٍز هسداى دٍزاى دفاع هقدّس تَد. اٍ

دز حاشیِ ی آتاداى شًدگی هی « کَی ذٍالفقازی»خسدسال خَد دز گَزستاًی اش اتَهثیل ّای فسسَدُ دز 

تِ صَزت غافلگیسکٌٌدُ اش  ًاگْاى هتَجِّ شد کِ سستاشاى دشوي تؼثیکسد. اٍ دز یک شة تازیک، 

غال کاهل خَد دز شدُ ی آتاداى زا تِ اش ْس هحاصسُزٍدخاًِ ی تْوي شیس گرشتِ اًد ٍ هی خَاٌّد ش

تیاٍزًد.

هسدم ٍ هدافؼاى آتاداى تی دزًگ تِ ّس ٍسیلِ ای کِ هوکي تَد دز تساتس دشوي تِ کاز آید تِ هقاتلِ تا 

دشوي پسداختٌد.

ٍ دز زاُ اًتقال تِ  پشت جثِْ تِ شْادت زسید.دزیاقلی دز ایي ًثسد تِ شدّت شخوی شد 

دز آى شة سسًَشت ساش، دچاز تسس ٍ تسدید هی شد ٍ اگس تٌْا تِ ًجات خَد ٍ تی شک اگس دزیاقلی 

خاًَادُ اش هی اًدیشید یا اگس اًدکی کَتاّی هی کسد ٍ ًوی تَاًست تِ هَقغ خَد زا تِ شْس تسساًد، 

خدا هی داًست چِ اتّفاقات ًاگَازی هی افتاد!

چشن اًتظاز ّوّت تَ، دیي ٍ هیْي است.دزیاقلی! زکاب تصى، یا ػلی تگَ 
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