
 

 

 81/81/8841تاریخ :                  باسمه تعالی                                                   

 ندبیرستان فرزانگا –ترم اول پایه ی نهم نهم مالی فارسی آزمون ا

 دوستان واقعی ، راه نیک بختی را به ما نشان می دهندوهمراهان خوبی برای شکوفایی بهترهستند . آنها          

 ایانند و مهم تر آن به ما می نم همان قدر که خوبی ها را پیش چشم ما می آورند، عیب ها راهمیینه ،مثل آ

 ینه نیست .د . رسم دوستی شکستن آینبی هیاهوباز می گوی بی صدا وکه آن همه را 

 )درس سوم .مثل آیینه(                                                                                                               

 ده ای . وقت آن است پیر مرد ، درموسم کهنسالی و فرتوتی ، کار ایّام جوانی پیشه کر ای »خسرو گفت :        

 هوس باطل  این حرص و نشانی ، چه جای  درخت اعمال نیک در بهشت  آرزو برداری و ن میل وازایدست که 

  «.آن کجا توانی خورد ؟ نشانی ، میوۀدرختی که توامروز است ؟ 

                                                          « .دیگران نشاندند ، ما خوردیم ، اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند » باغبان پیر و پاک دل گفت : 

 )حکایت باغبان نیک اندیش (

 دوستان فراوان دارند ، در برابر دشواری ها  جهان و زندگی کنونی ، افرادی که شبکۀ ارتباطی گسترده و در       

 غمگین است ؛ به بیان دیگر همواره ،  بی دوست  انسان  بهتری دارند ؛ سالمت روانی و جسمانی  و موفّق ترند

 « .ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی » تنهایی، یکی از سنگین ترین مصائب است . 

 )درس چهار .هم نشین (

 چون باز پرسند ، جز راست مگوی . تا نخواهند ، کس را سخن ناپرسیده مگوی واز گفتار خیره پرهیز کن.       

 کس را پند مده .جمع  د که او خود اوفتد . در میان وه کسی را که پند نشننصیحت مگوی و پند مده ؛ خاصّ

 )درس شش . آداب زندگانی (

 ندارد از این روست که هر چیز  یخدای مهربان ، همتایمادر ، گرامی گوهری است که در کارگاه آفرینش           

                                                                                                                                                                         مام یا مادر مانند می کنند . گرانمایه را اگر بخواهند از راه همانندی ، بزرگ بشمارند ، به

 بامام میهن   (                همزیستی درس هشت )

 عظیمی -بلند باشید پیروز و سر 
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