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 محل مهر

 سؤال

 (96   هبه دی)  اول نوبت اهتحبنی : نوبت                                      ش صندلی )ش داوطلب( :

  هقطع هتوسطه دوره اول         هفتنپبیه :        نبم پدر:    نبم و نبم خبنوادگی :

 96 - 97سبل تحصیلی :                     نفر خبنن  نبم دبیر :           اهال سئوال اهتحبن درس

 صبح   8  : سبعت اهتحبن

 دقیقه   45وقت اهتحبن :    

 96/ 10/ 12   تبریخ اهتحبن :

 صفحه   1سئوال  :    صفحبتتعداد 

مجتمع آموزشی فرشت
گانـ  

 20  بارمجمع کل                     نذارد  نیاز به پاسخنامه سفیذ دارد

 نمره تجدید نظر                           نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح   نمره به حروف نمره به عدد 

 

 

 

 

 الْی ، دلی دُ کِ در کار تَ جاى بازین ، جاًی دُ کِ کار آى جْاى سازین ، بیٌایی دُ تا در چاُ ًیفتین ، دست

 گیر کِ دست آٍیس ًذارین ، تَفیك دُ تا در دیي استَار شَین .  

 فرزًذاًن ، 

 غرلِ ی شکَُ ٍ اعجاز زیبایی خلمت بَدم کِ ًا گْاى ًَازش لطیف ٍ خٌکی در الی اًگشتاى پاّای  

برٌِّ ام احساس کردم . هي با غرٍر ٍ هْرباًی ٍ خشٌَدی باغ ٍ صحرا را تواشا هی کردم . گَیی با ّر یک از آًاى 

 خَیشاًٍذم . 

 خصصاى ٍ داًشوٌذاى جْاًی هجبَر شذُ اًذ ؛ اعترافجَاى ٍ ًَجَاى ، چشوِ جَشاى ًیرٍ ٍ استعذاد است . هت

 کٌٌذ کِ جَاًاى ها با پشتَاًِ ی ایواى ٍ ّوت ٍ غیرت ، تَاًستِ اًذ استعذاد جَشاى ٍ پٌْاى خَد را  

 آشکار کٌٌذ . 

 با حسرت ٍ آُ از آى یاد "دٍرُ ًَجَاًی ، دٍراى شَر ٍ شَق ٍ شکَفایی است . دٍرُ ای کِ بسرگ ترّا هعوَال

 هی کٌٌذ . اگر ایي ًیرٍ را با تاٌهَل ، تفکر ٍ بصیرت ّوراُ کٌین ، بِ شکَفایی خَاّین رسیذ .  

 عسیساًن :

 لذر ٍلت را بذاًیذ ٍ دلایك گراى بْا را بیَْدُ از دست ًذّیذ . زًذگی ّویي لحظِ ّاست ٍ از دست دادى فرصت

 ّا جس غصِ ٍ اًذٍُ چیسی ّوراُ ًذارد . فرصت ّای خَب ٍ عسیس را دریابیذ . 

 موفق باشید          
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