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 محل مهر

 سؤال

 (94  دی) اول نوبت امتحانی : نوبت                             ش صندلی )ش داوطلب( :

   مقطع متوسطه دوره اول         هشتمپایه :       نام پدر:     نام و نام خانوادگی :

 94 - 95سال تحصیلی :             نفر خانم  نام دبیر :      امال:سئوال امتحان درس 

 صبح   8ساعت امتحان :  

 دقیقه 45 وقت امتحان :    

 94/ 10   /13   تاریخ امتحان : 

 صفحه 1سئوال  :  صفحاتتعداد 

گانرشت مجتمع آموزشی ف   

 02  بارمجمع کل                     ندارد نیاز به پاسخنامه سفید دارد

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

 

 

 

 

 

 آنچه نادیدنی است ، آن بینی    چشم دل باز کن که جان بینی 

 از شگفتی های آفرینش خالق بی همتا ، اسرار پیچیده حکیمانه در آفریدن خفّاشان است . روشنی روز که همه چیز را

 می گشاید ، چشمانش را می بندد ؛ پس او در روز پلکها را بر سیاهی دیده ها می اندازد و شب را چونان چراغی بر  

 می گزیند تا در پرتو تاریکی آن ، روزی خود را جست و جو کند . 

 ی کوچکش را جوانه با بهت و حیرت به این آب دلپذیر نگاه کرد . ریشه اش را به دست جریان آب خنک سپرد و برگها

 در آب شست . خاک تشنه ، آب را با دل و جان می مکید . جوانه با تعجّب به اطراف نگاه کرد تا سرچشمه این آب دلپذیر

 را پیدا کند . اما ناگهان بر جای خود خشکش زد ؛ سنگ شکافته شده بود و از قلب او ، چشمه پاک و زاللی می جوشید .  

 سفر زندگی به مهارت هایی نظیر ، خود آگاهی ، ارتباط مؤثّر ، تصمیم گیری ، چیرگی بر احساسات و هیجانات و تفکر 

 خالق نیاز دارد که بدون آنها ، زندگی ، پر مشقت خواهد شد . 

 هتر باشد و در سخن گفتن باید ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد و برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی ب

 در آداب خواب ، اصل اینست که در دل تو بغض و کینه و حسد نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب روی .  

 یکی از آسیب های جدی جامعه ماشینی ، استفاده نابجا از امکاناتی است که هر یک ابزاری شده اند تا ما را از هویّت اصلی

 ابزارها جنگ نرم را بی هیاهو آغاز کرده اند تا غوغایی بیافرینند و فضایل انسانی خویش دور سازند و دشمنان از راه این  

 را از بین ببرند . 

 میرزا تقی خان امیرکبیر از مردان نامدار تاریخ ایران است . در مورد هوش و ذکاوت او داستانهای بسیار برسر زبانهاست ،

 او معتقد بود که مسئول جهل مردم ما هستیم . از جمله مبارزه با جهل و نادانی و خرافات است .  

 عزیزان ؛ بخوان و بجوی و بپوی و ایران خود را بشناس و پروردگار پاک را سپاس بگزار ؛ زیرا تویی که آینده میهن را

 درخشان خواهی ساخت .  

 ید موفق باش          


