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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 حسين نوايي دبيرستان حاج

 97ديماه 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره ) (      نهم كالس:

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

 

 يتعال   ّحق  معرفت تا در بستان اند داده راهت وگرنهباش  يم يرچه قناعت كن مو ي به درجه ياگر خواه     

 بيند ينم يشخو يغذاكه جز  است مورچهن  مثل تو چو . يشو ر ي و متح مدهوشكن كه  باز. چشم  يكن تماشا

فل و چشم تو بس مختصر و ن و تو غاستارگا يو هاي يلقند ستون يب يرد ولكن سقفملك خبر ندا يرو از سر

 .گنجد ينم يدر و

به  انتقادش آنكه يبرا كند. يرانه انتقاد مجسو استمده آ يددپاو  روزگاركه در  ها يتباه ي همهحافظ از     

ه  ست نگا در ي ه يو. به ما ش كند يم يرذپن ر ا دل و آ يزدمآ يرا با طنز م انتقادها بديان شباهت و هجوطعن و لعن 

و  يفان عر يقعم ي ها يشه ندبا ا يا نه زا . فر هدد  ينم يل ما تحو د به هنمو چند ر . د ز مو آ يرا م يگ ند ز دن به كر

 . است ين طف انسا عوا

 يزهر تن ن گو يباش يگوهرو  يلجهد كن كه اگر اص .ندارد يهساكه تن دارد و  يالنمغن  چو هنر يبمردم     

 يشبداندر  ياكن و از  يزه رپ زده تهمت يجا. از  د ند نشنوپرا كه  يكس خاصه يمگو يحترا نص كس .يدار

 .يزبگر

متهم گردد.  يشانا يقتطربه  يندن نش است. هر كه با بدا انسان يمتعال ت ي شخص باعث يكوخصالن همدم    

 . است مصائب ين تر يناز سنگ يكي يزن يي . تنها است يقو عم    مهم  يقرفتأثيرگذاري 
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