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در زمين نگاه كن كه چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وي فراخ ، گسترانيده و از زير سنگ 

 . هاي سخت ، آب هاي لطيف روان كرده ، تا بر روي زمين مي رود و به تدريج بيرون مي آيد

مصاحبت با يك . دوستان در تمام لحظه هاي زندگي ، خوشي و ناخوشي ، به ما كمك مي كنند 

وب و شكيبا ، همچون ورزش نسيم دل انگيزي است كه احساس آرامش و سبكي و دوست خ

  .صفاي درون را در ما زنده مي سازد

تا . چون باز پرسند ، جز راست مگوي. سخن ، ناپرسيده ، مگوي و از گفتار خيره پرهيز كن

  .نخواهند ، كس را نصيحت مگوي و پند مده ؛ خاصه كسي را كه پند نشنود

يخ ، بارها ديده ايم كه هرگاه دشمنان و بدخواهان ، دست ستم به سوي اين مهر در طول تار

سوي ايران فرياد برآوردند و مشت ها را گره  فرزندان از همه ي آشيان وطن دراز كرده اند ، همه

  . كرده اند و بر بيگانه تاخته اند

ود كه او را در آن بپيچند نقل است آن شب كه رابعه در وجود آمد ، در خانة پدرش چندان جامه نب

  . از آن رابعه گويند. رابعه چهارم بود . پدر او را سه دختر بود . و چراغ نبود 

تفكّر كن اي مفضّل در همه اعضاي بدن و تدبير آنها كه هر يك براي هدفي و حاجتي آفريده شده 

همچنين اگر در جميع . اند ؛ دست ها براي كار كردن ، پاها براي راه رفتن ، چشم ها براي ديدن 

  .بيني هر يك براي كاري خلق شده اندي اعضا تأمل كني ، م

  

    .موفق باشيد   
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  :عبارتند از  تحصيلي راهنمايي ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از :وجهت     ←←←← ددـع ا ـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  .مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني، استفاده از  )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

  .گام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گرددامتحان يا در هن

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  )پ

  .اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد

  .اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو  )ت

    ←←←← روفـنمره با ح

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

  صـحيــح دبيــر مربـوطت
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