
 

 

 

 امالي فارسي امتحان درس:

 1398/ 14/10تاريخ امتحان:   

 دقيقه 30  مدت امتحان:

  حسيني : آقايطراح سوالنام 
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 آموزش و پرورش شهرستان برخوارمديريت 

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 98 ديماه

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (      نهم كالس:

 1  صفحه                      صفحه   1سواالت در                                                            هركس به دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)
 

 

اي ديگر  ي پر تب و تاب، نوجوان افزون بر رابطه با خود، نيازمند رابطه در اين مرحله ي انسان است. نوجواني، تولد دوباره

 نيز هست، نيازمند دو چشم ديگر كه نوجوان را ببيند و به او بگويد: كيست و چگونه است.

 

تر است و چراغ وي ماه است و  ستون و اين، عجب ي خداست و فرش وي، زمين است ولكن سقفي بي و اين عالم، خانه

هاي وي ستارگان و تو از عجايب اين غافل كه خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر  ي وي آفتاب و قنديل شعله

 گنجد. و در وي نمي

 

دوست،  هاي خوب و مفيد باشيم. انسان بي گونه ارتباط را بدانيم و در پي ايجاد دوستي اين بنابراين بايد اهميت و ارزش

 دوست زندگاني)). ذوقي چنان ندارد، بي ترين مصائب است. (( همواره غمگين است؛ به بيان دگر تنهايي، يكي از سنگين

 

                                   مگوي و پند مده، خاص ه كسي را كه پند  سخن ناپرسيده مگوي و از گفتار خيره پرهيز كن. تا نخواهند كس را نصيحت

زده پرهيز كن و از يار بدانديش و بد آموز بگريز. اگر طالب علم باشي، پرهيزگار و  نشنود كه او خود اوفتد. از جاي تهمت

 . قانع باش و علم دوست و بردبار و كم سخن و دور انديش

 

همتايي ندارد. از اين روست كه هر چيز گرانمايه را اگر مادر، گرامي گوهري است كه در كارگاه آفرينش خداي مهربان، 

 كنند. بخواهند از راه همانندي، بزرگ بشمارند و عزيز بدارند به مام يا مادر مانند مي
 

  باشيدموفق 




