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 كل آموزش و پرورش استان اصفهاناداره 

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 97خرداد 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (       نهم  كالس:

 1  صفحه                      صفحه   1سواالت در                                                            هركس به دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)
 

سخت  يها سنگ يرو از ز يدهفراخ گستران ينگاه كن كه چگونه بساط تو ساخته است و جوانب و يندر زم

 .آيد يم يرونب يجو به تدر رود يم ينزم يروان كرده تا بر رو يفلط يها آب يف،لط
 

ها مثل  بهتر هستند آن ييشكوفا يبرا يو همراهان خوب دهند يرا به ما نشان م بختي يك، راه ن يدوستان واقع

همه را  ينتر آنكه ا و مهم نماياند يرا هم به ما م ها يبع آورند يچشم م يشرا پ ها يهمان قدر كه خوب يينهآ

 .گويند يباز م هياهو يو ب صدا يب
 

. تا نخواهند كس را يكن. چون باز پرسند، جز راست مگو يزپره يرهو از گفتار خ يمگو يدهسخن ناپسند

 را كه پند نشنود كه او خود اوفتد. يو پند مده. خاصه كس يمگو يحتنص
 

بود كه  يهنگام اش يشاگردان و شاداب يگراش، بحث و مناظره با د كودكانه يادهايفر يقاو مطالعه و تحق بازي

 .يافت يو پاسخ دلخواهش را م ردك يرا حل م يا مسئله
 

و چراغ  يچندپدرش چندان جامعه نبود كه او را در آن بپ ي نقل است آن شب كه رابعه در وجود آمد در خانه 

 .يندنبود. پدر او را سه دختر بود. رابعه چهارم بود. از آن رابعه گو
 

 يشرا پ ات يتندرست يري،پ يدناز فرارس يشپرا  ات يشمار: جوان يمتغن يزاز پنج چ يشرا پ يزپنج چ ابوذر! يا 

 از مرگ. يشرا پ ات يزندگ ي،از گرفتار يشرا پ يشتآسا يازمندي،از ن يشرا پ ات نيازي يب يماري،از ب
 

كه اگر مقدار عمر خود را بداند، اگر  يرال، در مصلحت پنهان كردن عمر هر كس از او، ز   ّمفض  يل كن ا   تام  

 بقا خواهد داشت. يداو ناگوار خواهد بود و اگر بداند كه عمرش دراز خواهد بود امبر  ي، زندگعمرش كوتاه باشد
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