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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 97خرداد 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (      هشتم كالس:

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

متناسب با آن  دارد. اهل هر خانواده، يو قانون و آداب يمهنجار و حر خود، يبخش اجتماع است و برا ينتر كوچك خانواده،

تواند  ينم يدارند ، هر كس به آسان يو اجتماع را پاس م يكديگرو حرمت  يمشوند و حر يم يت، ترب ياخالق يها يارآداب و مع

 پاك و امن آن بشود. يو وارد فضا يزدبرحصار خانواده را فرو 

را  كرد. غذا يم ينفس ط يكخانه را  گذاشت و فاصله آشپزخانه تا مكتب يم غذا بر سر سيني ي؛تق            بود كه محم د ياديز يها روز

تن نوش يبرا يسپرد، چون قلم و كاغذ ياستاد گوش م يها ها به گفته نشست و به بهانه بردن ظرف يپشت در م برد، يبه اتاق م

 كرد. يو در دل تكرار م وشتن يها را بر كاغذ ذهن م يدهنداشت شن

 يانيرا به بن ييپهنه خدا ين، ا يو سپاه يو جان بر كفان ارتش يجينوجوانان و جوانان بس  يمعظ خيل يلي،دوران جنگ تحم در

 كرد. يلتبد او، يكاييآمر يانصدام و حام يانهدر برابر هجوم وحش يدارو پا يرپذ نانفوذ ياستوار و سد

 يسپار دل يقت،در حق مردم بود. ي    ّ              و مل ت و سبب استوار يرهبر يوندعامل پ ينتر يو اصل يننخست يو اعتقاد مذهب ايمان

» وحدت كلمه«برخاست و  ياناز م يزد كه دوگانگ يونددو را به هم پ ينچنان ا آن ي،   اله  يمانو ا يدبه توح »مردم«و  »رهبر«

 گشت. يدارپد

اند و از سرد و  آشنا نشده يدچنان كه با يهنوز با زندگ يراز نوجوانان و جوانان است، يها يژگيتاب و اضطراب از وو ش نشاط

 .ممكن است از راه راست منحرف شوند نكند، ييراهنما يها را در راه زندگ آن ياگر كس ندارند. يگرم روزگار خبر
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