


 اسمه تعالیب

 كل آموزش و پرورش خراسان رضوي  اداره امالسواالت امتحان درس: 
 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحيه 

 نام آموزشگاه: 
 دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین)ع(       

 ساعت شروع: 08/10/98امتحان : تاريخ    نام دبير :  هفتمپايه:  ماه(اول )دينوبت: 

  دقیقه    : مدت امتحان 1تعداد صفحات:  طراح: تنهائي شماره صندلي :نام خانوادگينام و 
 

 «ترين درس زندگي اين است : هرگز كسي را ميازارساده»

 

 

 

 آويز نداريم، توفيق ده، تا در دين استوار شويم، نگاه دار تا پريشان نشويم.الهی، دست گير كه دست 

  نگريسننتم. گويی با ها میها و بوتهكردم و در درختخشنندود ، باو و رننررا را تماشننا میمن با غرور و مهربانی و

 ها  سرسبز، رفيق و خويشاوندم.دارم و با همة ساقه هريك از آنان آشدايی ديريده

 لشود، اين است كه اين نسها  دشمدان اين ملّت و اين كشور به عدوان نقطة مركز  مشاهده می همة آنچه در ترليل 

ها  مختلف برا  سنناختن ايران آباد و آزاد و منمن و پاكيزآ آيدده، ناتوان كددد. ام ا به سنناز را از راهجوان و پرشننور و آيدده

 ها  دشمدان، واقعي ت، عكس اين است. رغم تالش

     كددد. ياد میترها معموالً باحسرت و آه از آن  ا  كه بزرگدورآ نوجوانی، دوران شور و شوق و شكوفايی است. دوره

 م.ها  بيهوده، زشت و تاريك نكديحورلگی و دلخور ا  كه شبيه به رؤيا و زيبا است. زيبايی و قشدگی آن را با كمدوره

 ها جز غصنن ه و اندوه زيز  همراه ندارد. اين سننخن زيبا   هاسننت و از دسننت دادن فررننت  زندگی همين لرظه

 «.ها  خوب و عزيز را دريابيدگذرند، فررتتن ابرها میها مثل گذشفررت»البالغه، يادمان باشد: نهج

       زيارت حضنننرت معصنننومه  او به او آرامد بخشنننيد. بازهم شنننوق خواندن و عطد مطالعه در وجودش زنده

 قم به راه افتاد. از حرم تا مدرسه راهی نبود، تدها زدد قدم.« مدرسة دارالشّفا »شد.مشتاقانه به سو  

 پرداخت و در زمان مداسنننز از  يافت، به باغبانی میراغت میز خواندن و پژوهد فَپروفسنننور حسنننابی، هر وقت ا

كار  او حدود هشنننت ماه هر روز به يك تراش  اش هم پروايی نداشنننت. زدن باغچه و يا خالی كردن آب حوض خانه      بيل 

 نياز كدد. ور را از واردات بیشد تا بتواند قطعات مورد نظر را بسازد و كشرفت و برا  ناهار به يك بيسكويت راضی میمی

 

 


