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انگشتان پاهای برهنه ام غرقه ی شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در الی 

احساس کردم؛ آب،جوشش چشمه ها ! آب، این روح مذاب امید و زندگی،تازه نفس،جوان،زالل و نیرومند با گام 

 های استوار و امیدوار شتابان میرفت تا خود را به دهان خشک زمین  و صدها کشتزار سوخته برساند.

بخوانید و جوانی تان را قدر بدانید؛ این نیرو و نشاط باید در ایمان و پاکدامنی تان را حفظ کنید.درستان را خوب 

راه به دست آوردن این ارزشهای واال خرج شود، وقتش هم االن است. شما امروز در سال های طالیی عمر خود 

 قرار دارید و خدای متعال هم به شما کمک خواهد کرد.

اند بزرگ باشد.بنابراین،یک شب که قدر می توتازه یواش یواش داشتم می فهمیدم که یک قلب کوچک کوچک،چ

به یاد آن روزها و شب های خیلی سخت آن جنگ افتادم،یک دفعه فریاد زدم: ))باقی قلبم را می بخشم 

 به همه ی آنهایی که جنگیدند و دشمن را از خاک ما،از سرزمین ما و از خانه ی ما انداختند بیرون...((

 ره با تامل، تفکر و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید.جوانی و شادابی و چاالکی این دو

نوشتن به خطّ خوش و یادگیری مهارت های دلنشین هنری و آفریدن نوشته ها و تصاویر زیبا،زندگی را از شکوفه 

 های محّبت و امید به آینده سرشار می سازد. 

پاکی و صفای این طبیعت و سبزه های معصوم پاسخ با تکان دادن دست هایم به احساسات خاموش امّا سرشار از 

 می گفتم و به خالق آنها می اندیشیدم.

 

 محروم شد از لطف رب م توفیق ادب                                     بی ادب،یاز خدا جوی

 

 گهی از گربه ترسیدم گه از باز              نگشت آسایشم یک لحظه دمساز            
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 *** هرچه موانع جدی تر و سخت تر باشد، لذت تالش و پیروزی بیشتر است ***

 .بنویسید آن یدربارهانشایی  ،معیارهای خواسته شده  به توجه با و کنید انتخاب را زیر های موضوع از یکی

 

 به وطن خود عشق -1

 

 بهترین روز زندگی من -۲

 

 یکی از زیبایی های آفرینش -۳

 

 

 

 معیارهای نوشتاری:

 )داشتن ساختار کلی )موضوع، بند مقدمه، بند بدنه و بند نتیجه 

 توصیف دیده ها و شنیده ها 

 توجه به جزئیات و بهره گیری درست از شیوه های پرورش فکر 

 غلط امالیی و رعایت عالئم نگارشی پاکیزه نویسی، خوش خط بودن، نداشتن 

  سطر باشد. 11حداقل سه پاراگراف و 
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 1از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتممتوسطه اول/ مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 واحد مرزداراندبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش 
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 یداله احمد اسدی نام دبیر:
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 / عصرصبح 8: 22  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

hamyar.in همیار


