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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 96 ماهدي

 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)
 

نامند كه  اند، بيهوده نيست كه سرزمين ما را ايران مي كرده ايرانيان با ديگر مردمان، پيوسته به مردي و داد و دانايي رفتار مي -

 به معني سرزمين آزادگان است و آزاد زادگان.

                                               عاطفه و بداخالق تبديل شود. تص ور همه از آينده يك  كه در آينده به انساني بي گنجد در نوجواني، هرگز در خيال كسي نمي -

 زندگي آرماني، منطقي و سرشار از عشق و عاطفه و انسانيت است.

اشد وگرنه سكوت و خاموشي                                                                                 در سخن گفتن نيز بايد اول، دل، پاك باشد و ني ت درست باشد و آن گفتن براي رضاي خدا ب -

بهتر و نيكوتر باشد و در آداب خواب، اصل اين است كه در دل تو بغض و كينه و حد مسلمانان نباشد و در ذكر حق باشي تا به 

        ِ  خواب ر و ي.

ر آيد، زماني مفيدند كه در راه خدمت به پيشرفت خلق خدا به كا علم و فن و همه آنچه از رهاورد دانش بشري، پديد مي -

گرفته شوند و انسان ر ا در مسير كمال و رسيدن به اخالق متعالي، كمك كند و گرنه ابزاري براي به پوچي و نابودي كشاندن 

 شود. آيد و سبب غفلت و اسارت انسان مي بشر به شمار مي

هاي رنگارنگ  از شكوفهدسته گلي است كه  هاي زمين تشبيه كني، خواهي گفت: (( هاي پرهاي طاووس را به روييدني اگر رنگ -

هاي زيباي پر نقش و نگار  هاي پوشيدني هماهنگ سازي، چون پارچه هاي بهاري فراهم آمده است.)) و اگر آن را با پارچه گل

 رويد تا ديگر بار شكل و رنگ زيباي گذشته خود را باز يابد. ريزد و دوباره مي است. پرهاي طاووس، چونان برگ خزان ديده مي
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