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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    ) (       هفتم كالس:

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

گردند  يگذرند و هرگز باز نم يكه به شتاب م هايي روز هاست، سال و ها ماه ها، از روز يا مجموعه ي،زندگ

طال به دست توان  يبا صرف وقت م يرابهاتر است ، ز وقت از طال گران يدبدون ترد يوقت طالست ول يندگو يم

 . يدتوان خر يتلف شده را با طال نم يقدقا يآورد ول

 يقرا تشو ينكرد و پرو يرا ترجمه م يسيو انگل فرانسوي، تركي ي،عرب يها از شعر يباز ييها قطعه يگاه پدر،

را  هايش يهداد تا قاف يبه او م يرانا يماز شاعران قد يشعر يگاه ها را به صورت شعر درآورد. كرد تا آن يم

 .يندوزدتجربه ب بدهد و در سرودن شعر ييرتغ

 گلستان، ي،همچون مثنو اي ارزنده ياسالم يو شاهكارها گرانبها ما امروز آثار رفته بود، ياناز م يزبان فارس اگر

موج  يو قرآن ياسالم يمآثار مفاه يندر سراسر ا .يمنداشت يگرد يبايها اثر ز و صد  ينظام آثار حافظ، ديوان

 .زدسا ي، جاودان م ياسالم را با زبان فارس يوندو پ زند يم

 يمكه  به حر يدرباره كسان ولي يدبخش يبا شخص خود را م رفتاري بد آلود. يگاه زبانش را به دشنام نم هيچ

منزل به  يها جست  در كار يم ياز تجمل  دور يدر زندگ گذشت و مدارا نداشت. ، كردند يقانون تجاوز م

 رفت. يبه نماز م ، يدشن ينمود و چون بانگ اذان را م يماش كمك  خانواده

و انبوه  يشگاهنما يها                                          ً                 آنقدر از مالقات با شاپرك خوشحال بود كه اصال  متوجه باز شدن در يآهن آدم

او  يدندپرس يكي يكيهارا  انبوه مردم به سراغش آمدند و سوال يوقت نشد. ، كه به داخل آمده بودند يتماشاگران

 ول را با هم اشتباه كرد و به سوال سوم هم جواب غلط داد.دو سوال ا
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