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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 96 ماهدي

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 دانش آموزي:شماره 

 نمره    ) (      نهم كالس:

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

شود كه به  اي روبرو مي ترين نياز هاي انسان است. هنگامي كه آدمي با مشكل با مسئله دوستي و پيوند با ديگران، يكي از مهم

شود، در  تواند آن را از پيش رو بردارد، اگر دوستي، با وي همراهي و همدلي كند، باعث خوشحالي و خرسندي وي مي تنهايي نمي

 كنند. ي زندگي، خوشي و ناخوشي به ما كمك ميها واقع دوستان در تمام لحظه

ي  تر است و چراغ وي ماه است و شعله ستون و اين عجيب و اين عالم، خانه خداست و فرش وي، زمين است و لكن سقفي بي

 گنجد. هاي وي ستارگان و تو از عجايب اين غافل، كه خانه بس بزرگ است و چشم تو مختصر و در وي نمي وي آفتاب و قنديل

در ميان جمع هيچ كس را پند مده از جاي تهمت زده پرهيز كن و از يار بدانديش و بدآموز بگريز. به غم مردمان شادي مكن 

يابي. خوب گوي تا خوب شنوي. اگر طالب علم باشي، پرهيزكار و قانع باشي                                                  تا مردمان نيز به غم تو شادي نكنند. داد د ه تا داد

 و دور انديش. و علم دوست و بردبار و كم سخن

يابيد كه به قد و قامت و رنگ  بيني و به عقل در مي اين گونه گوني و يگانگي را به چشم مي ي اگر به گلستاني درآيد، نمونه

 شوند. ور و سيراب مي رخسار، اگر چه بسيارند، اما رگ و ريشه همه در يك خاك نهاده شده است و از يك آبشخور مايه

 ها، فرزندان اين مادرند. هاي رنگين است و خارها و گل گل ي هگلستان، مام ميهن و گاهوار

دهند و همراهان خوبي براي شكوفايي بهتر هستند. آنها مثل آيينه، همان قدر كه  بختي را به ما نشان مي دوستان واقعي، راه نيك

 نمايانند. ها را هم به ما مي آورند، عيب ها را پيش چشم مي خوبي
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