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اگر در خانه اي شوي كه به نقش و گچ ، كنده باشند ، روزگاري دراز ، صفت آن گويي و تعجب كني 

 ! و هميشه در خانة خدايي ، هيچ تعجب نكني 

  : تأثير گذاري هم نشين بر منش و كردار انسان چنان مهم و عميق است كه پيامبر مي فرمايد 

  ». استانسان بر دين و آيين دوست و هم نشين خود « 

بزرگي ، خرد و دانش راست نه گوهر را ، اگر مردم را با گوهر اصل ، گوهر هنر : چنانكه گفته اند 

نباشد ، صحبت هيچ كس را به كار نيايد و در هر كه اين دو گوهر يابي ، چنگ در وي زن و از دست 

  . مگذار كه وي همه را به كار آيد 

ده مي دارند و فرزندان در پرتو گرم و گواراي مادر ، جان مادران ، دل به مهر فرزندان ، گرم و تپن

  . مي گيرند ومي پرورند و مي بالند

مانست كه ساعت ها در بياباني خشك و زير نور خورشيد فروزان مانده  نصيرالدين به تشنه اي مي

  . است و سپس به آب مي رسد ؛ ولي هر چه از آن مي نوشد ، گويي تشنه تر مي شود

آن چيزي كه به آن علم نداري ، از تو پرسيده شود ، بگو نمي دانم تا از  رةاگر دربااي ابوذر ، 

  . پيامدهاي ناگوار آن در امان بماني

اگر فراموشي در آدمي . نعمت فراموشي در آدمي ، اگر تأمل كني ، عظيم تر است از نعمت يادآوري 

ز سينه اش بيرون نمي شد و از هيچ كس ا ةاز مصيبتي آرامش نمي يافت و كين نبود ، هيچ كس

  . هيج يك از نعمت هاي دنيا بهره مند نمي شد

شادماني لبريز  ور وآن وقت جانم از سر. اكنون من دوست دارم كه شب به ستارگان گوش فرا دهم 

  . ستارگان به من لبخند مي زنند ةو هم. مي شود

  

  

    .موفق باشيد   
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  :عبارتند از  تحصيلي راهنمايي ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از :وجهت     ←←←← ددـع ا ـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  .مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد

، استفاده از استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

  .امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  )پ

  .شداش توسط فرد ديگري نوشته شده با

  .اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو  )ت

    ←←←← روفـنمره با ح

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط
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