
 تعالي باسمه

 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگي:                                 

 برخوارمديريت آموزش و پرورش 

 حسين نوايي حاجدبيرستان 

 امالي فارسي نام درس:

 8 ساعت امتحان: )  1كالس:  هفتم   (   آموزي: شماره دانش نام پدر:

 دقيقه 30مدت امتحان:  21/3/98  تاريخ امتحان: 98خردادماه 

                   زاده فاضلنام خانوادگي و امضاي مصحح:  آقاي نام و جمع نمره با حروف:                                         عملي:                                                                                                 -نمره شفاهي نمره كتبي:

 بارم 1  صفحهصفحه                        1سواالت در      م (ص)                          اعظ يامبراست.   پ يشترب يمتشاست، ق يشترهركس به دانش پ   رديف

 

 يادمانالبالغه  نهج يبايسخن ز ينا به همراه ندارد. يزياندوه چ غصه و دست دادن آن جز از هاست. لحظه ينهم يزندگ

 . باشد

 

ده سال تجاوز  صاحبان قبور از حيات يرافرو رفت ز يرتبه ح سنگ مزارها را خواند و .يدرس يسفر به شهر يدر اثنا

 .يماضطراب باش در كوشش و   ًما ئكه دا يستن ينمقصود ا شد. يم يقسمت اعظم عمر به غفلت سپر كرد و ينم

 

 وجودش زنده شد. عطش مطالعه در د.ت به او عطا كن               خواست اخالص و هم  آن حضرت گذاشت از خداوند يحسر بر ضر

 .قم به راه افتاد يفا      ّدارالش  ي مدرسه يمشتاقانه به سو

 

 رهگذران و يدگاند نوازشگر يسعد يتب يكاش با  در خانه سر غلط بخواند. غزل حافظ را يدنبا يرانيا يكمعتقد بود 

 .نداشت يياش پروا حوض خانه كردن آب يخال از يافت يهروقت از خواندن فراغت م مشتاقان است.

 

 يياستعدادها موالنا شاهد سخن ماست. يمثنو اند. داده يشنظم آرا نثر و ييباز ي را با جامه ياسالم يقادبا و عرفا حقا

 . يافتندپرورش  يمعظ يبنا ينا عارف در و يلسوفف صدها و مالصدرا ين،     يرالد نص يرخواجهنظ

 

 يماييس ييتنها در جست. يم يل دور   تجم  از است. يانعالم ي اخالق اسوه در عطوفت داشت. فت وأبا خدمتكارانش ر

 .گفت يلزوم سخن نم      از حد  يشب داشت. ر    ّمتفك  محزون و

 

 يفلأبه ت ه ي علم ي حوزه در .به درخواست حكومت اقامتش ممنوع شد .يدبه شهادت رس يمرموز فرزند امام به طرز

 شد. يگذار يهپا يرانا ياسالم يجمهور استقبال باشكوه مردم به وطن بازگشت و با كتاب مشغول بود.

 

 

 

 



 مالي فارسيا امتحان درس:

 1398/ 3/ 21تاريخ امتحان:   

 دقيقه  30   مدت امتحان:

 لكيم : آقايطراح سوالنام 

����� ���	
 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 98خرداد 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (       فتمه كالس:

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

اي گاه دقايقي طوالني به يك گل  اي كه گونه . به گونه كنجكاو و دقيق بودتقي جعفري ، از همان كودكي عالمه محمد

كردند طبيعت  خشونت سعي مي كرد ، او شيفته طبيعت و از اينكه كساني با شد و نشاط عجيبي را احساس مي خيره مي

 ) نصيحت امام:  نهم درس ( .برد زيبا و آرام را بر هم زنند ، رنج مي

 
مناسب از بيل زدن پرداخت و در زمان  ، به باغباني مييافت  حسابي ، هر وقت از خواندن و پژوهش فراغت مي پرفسور

فرهنگ و ادب فارسي نيز عشق                                        اش پ روايي نداشت ، دكتر حسابي به زبان و باغچه و يا خالي كردن آب حوض خانه

 .كرد ورزيد و آثار بيشتر بزرگان شعر و ادب را با دقت مطالعه مي مي

 ) زندگي حسابي:  دهم درس ( 

 
اند ، اين خـدمات   اتي است كه از راه زبان فارسي به اسالم كردهيكي از مظاهر خدمات فرهنگي ايرانيان به اسالم ، خدم

 . . زيرا سر و كارش با عشق و ايمان است نشان دهنده احساسات پاك و خالصانه ايرانيان است

 ) : خدمات متقابل درس دوازدهم ( 

 
گشاده رو بود و در تنهايي ،           ِ      . در ميان  جمع ، پيامبر گرامي اسالم ، در آداب و رفتار و اخالق ، اسوه عالميان است

هايش را به روي زمين  شد و بيشتر اوقات ، چشم              ِ             . هرگز به روي  كسي خيره نمي سيمايي محزون و متفكر داشت

 . دوخت مي

 )  اسوه نيكو:  سيزدهم درس( 
  

 

  




