
 

 

 

 

 

  

 بارم سوال ردیف

 این زندگی حالل کسانی که همچو سرو                            آزاد زیست کرده و آزاد می روند ١

جانی ده که کار آن جهان سازیم، دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی  ؛ده که در کار تو جان بازیم الهی دلی

 که دستاویز نداریم. رده تا در چاه نیفتیم، دست گی

غرقه ی شککهوه و اازاز زییایی قت ت بودک که ناگهان نوازل لفیو و قنهی را در  ی انتاککتان یاهای 

وشککچ چاککمه ها ، آب، این روا مااب امید و زندگی، تازه نفو، جوان، آب، ج ؛برهنه اک احسککاک کردک

 ز ل و نیرومند با گاک های استوار و امیدوار شتابان می رفت.

سانه ها  من به هیچ وجه قیول نمی کنم حرف ها و تحتیل های کسانی را که گاهی در برقی از مفیواات یا ر

س سخن می گویند این طور نی سل جوان  سر بزند با  از انحراف ن شتیاه و قفایی از جوان  ت. اگر گاهی ا

 توجّه به دل یاک و نورانی جوان، این اشتیاه کامالً قابل جیران است.

سرشار از درک ها و اندرزهاست شتفتی های طییعت،  . اگر نیروی جوانی و کتاب یر راز و رمز آفرینچ و 

 مراه کنیم به شهوفایی قواهیم رسید.شادابی و چا کی این دوره را با تأمّل، تفهّر و بصیرت ه

سه روز توی آن بمانند و  ساات یا دو  سه  ست که آدک ها بیایند، دو  یدرک می گوید: قتب، مهمان قانه نی

 ز باد آن را با قودل بیرد.ییبعد بروند. قتب،  نه ی گنزاک نیست که بهار ساقته شود و در یا

سید  شهری ر سفر به  سهندر در اثنای  سنگ مزارها را قواند و به می گویند ا ستان ایور کرد.  و از گور

سال  شده بود هیچ کداک از ده  سنگ ها حک  صاحیان قیور که بر بروی  حیرت فرورفت؛ زیرا مدّت حیات 

 تزاوز نمی کرد.

صدای  شت ایناً مثل  صدایی دا سید؛ آقای مرحوک  صداهای غریب و مهیب به گول می ر از هر دو طرف 

 نخراشیده؛ و آقای مرهم مداک جیغ بنفچ می کاید، جنگ مغتوبه شده بود.ارواا قییث؛ زمخت و 

 

 موفق باشید.
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اول  نوبت :          بسمه تعالی                                                                          ٠١۴١_٠٢۴١سال تحصیلی :     

    امال سواالت درس :                    زد     اداره کل آموزش و پرورش استان ی                                           نام ونام خانوادگی :

١ تعدادصفحات :                     اردکان شهرستانمدیریت آموزش و پرورش                        نام پدر :                               

١تعدادسواالت :                     و دانش پژوهان جوان تعدادهای درخشاناداره اس                    رشته تحصیلی :                      

دقیقه  ٠3مدت پاسخگویی :                           شهدافرزانگان دبیرستان دوره اول                                           تم فهپایه تحصیلی :    

 

صبح 8   ساعت برگزاری :   ١8/١٠/٠١۴١تاریخ آزمون :  

امضاء دبیر :  نمره به حروف :                                        :  به عددنمره                  نام و نام خانوادگی دبیر :              

hamyar.in همیار


