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 شهرستان برخوارمديريت آموزش و پرورش 

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 99خرداد 

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

و چگونه است، از همين جاست كه دوستي و پيوند آغاز  و به او بگويد: كيست هست، نيازمند دو چشم ديگر كه نوجوان را ببيند

 شود. مي

اي بسيار شكوهمند براي وطن است و سدي استوار به بلنداي اراده پوالدين  اين همزيستي و همدلي اقوام ايراني، پشتوانه

 رهاند. خويان مي ها از گزند دشمنان و اهرمن آورد و ميهن را در آوردگاه ايرانيان پديد مي

گذرانيد. در تن  دي كه سالهاي عمرش به هفتاد و هفت رسيده بود، در بستر بيماري، واپسين لحظات زندگي را ميپيرمر

 گراييد. كم شمع وجودش به خاموشي مي رنجورش رمقي باقي نمانده بود و كم

عامل گرايش به گونه كه همنشين و دوست خوب،  هاي اجتماعي گمراه شدن، تاثير همنشين بد است. همان يكي از زمينه

گيرد و رفيق بد، عامل  ثير رفتار و كردار دوست قرار ميأكارهاي نيك است، به تجربه ثابت شده است كه انسان تحت ت

 ش شخصيت متعالي انسان است.رگيري و پرو ويرانگري و يار و همدم نيكو خصال، باعث شكل

                 ٌ   كرد براي خدا و تض رع  ان را و به چه چيز تواضع ميكرد گناه رسيد، به چه چيز ترك مي و اگر آدمي را هرگز دردي نمي

 نمود به مساكين؟ كرد و به مردم و صدقات مي كرد نزد او؟ و به چه چيز مهرباني مي مي

 گير را دوست دارد. روي و آسان روي و خندان باش كه خداي متعال گشاده ي نياز، سخن بگوي. گشاده اي ابوذر، به اندازه

                                                                                                                موفق باشيد         




