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تسٕ ٝتعاِی

آزٔ : ٖٛأالی فارسی
٘اْ :

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

٘اْ دتیر :

تاریخ 93/10/24 :

پایٞ ٝطتٓ
٘اْ خا٘ٛادٌی :

ٔدت آزٔ 50 : ٖٛدلیمٝ

والس 8/

« هر که درونش را اصالح کند  ،خداوند بیرونش را اصالح می کند » امام علی (ع)تاریخ :
92 / 08 /00

ای ٘اْ ٘ىٛی ت ، ٛسر دفتر دیٛاٖ ٞا

ٚی طّعت رٚی ت ٛزیٙت د ٜعٛٙاٖ ٞا

 تٛٔ ٝرچ ٚ ٝوٛچىی جث ٝآٖ تٍٙر و ٝچٍ ٝ٘ٛعظٕتِ خّمتِ ا ٚتا چطٓ  ٚا٘دیط ٝا٘سأٖدت
آٚردٖ رٚزیِ خٛد
درن ٕ٘ی ضٛد ٍ٘ .ا ٜوٗ چٍ ٝ٘ٛرٚی زٔیٗ ٔی رٚد  ٚترای ت ٝدست

آزٔ 45 :ٖٛدلیمٝ

تالش ٔی وٙد .

 فرز٘دْ  ،تٛیی و ٝفّر  ٚفرٚغ ایراٖ را تداٖ تاز خٛاٞی ٌردا٘د  ٚچطٓ جٟا٘یاٖ را ت ٝخیرٌیخٛاٞی وطا٘د  .دَ از ٞر ٌ ٝ٘ٛآالیص ٌٕ ٚاٖ درتار ٜخٛیص تپیرای  ٚیسداٖ پان را سپاس
تٍسار .
 در ٘ٛجٛا٘ی ٞ ،رٌس در خیاَ وسی ٕ٘ی ٌُٙجد و ٝدر آیٙد ٜت ٝا٘سا٘ی تی عاطف ٚ ٝتد اخالقتثدیُ ضٛد  .تصّٛر  ٕٝٞاز آیٙد ٜیه ز٘دٌی آرٔا٘ی ٙٔ ،طمی  ٚسرضار از عطك  ٚعاطفٚ ٝ
ا٘سا٘یّت است .
 اصُ در آدابِ خٛردٖ آٖ است وِ ٝمٕ ٝحالَ تاید  ٚاٌر حراْ را صد آداب ت ٝجایتیاٚری فاید٘ ٜدارد  ٚاصُ در آدابِ خٛاب آٖ است و ٝدر دَِ ت ٛتُغض  ٚویٚ ٝٙحسد
ٔسّٕا٘اٖ ٘ثاضد  ٚدر ذور حك تاضی تا ت ٝخٛاب رٚی .
 أرٚز ٜدضٕٙاٖ ِ ایٗ ّّٔت ج٘ ًٙرْ را تی ٞیا ٛٞآغاز ورد ٜا٘د تا غٛغایی تیافریٙٙد  .اٌروارتراِٖ ایٙتر٘ت  ٚفّٙاٚری جدید ت ٝاخالقِ عّٕی  ٚفضایُ ا٘سا٘ی آراست٘ ٝط٘ٛد ایٗ اتسارٞا
تٕة ٚیراٍ٘ری خٛاٙٞد ضد .
« خدای تسري پطت  ٚپٙا ٜتٔ ٚ ٛی ، ٟٗتٗ  ٚجا٘ت تی ٌس٘د ٔ ٚیٟٙت آتاداٖ تاد »
www.bank-soal.blogfa.com

« بهترین خوشی ها  ،استراحت ِ پس از کار است »
ٕٞىاراٖ عسیس ٌ ٚرأی خست٘ ٝثاضید
ٌر ٜٚزتاٖ  ٚادتیات فارسی
دتیرستاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدِٚتی ضٟدای ٞفتٓ تیر ٔٙطم10ٝتٟراٖ

