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 بارم  بنویسید تذکر: پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخنامه ردیف

   
 

جوان و نوجوان ،چشمۀ جوشان نیرو و استعداد است. جوان،یعنی آینده . جوان خوب برای یک کشور ، یعنی آیندۀ خوب .     

 جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن ،دریافتن و تحلیل کردن هستند. 

. می گویند وقت طالست ولی بدون زندگی مجموعه ای از روزها و ماه ها و سال هاست ؛روزهایی که به شتاب می گذرند    

تردید وقت از طال گران بها تر است؛زیرا با صرف وقت می توان طال به دست آورد ولی دقایق تلف شده را با طال نمی توان 

 خرید. 

ان به اسالم ، خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسالم کرده اند . ادبا و عرفا و یکی از مظاهر خدمات فرهنگی ایرانی   

سخنوران ایرانی ،حقایق اسالمی را با جامۀ زیبای شعر و نثر فارسی به نحو احسن،آرایش داده اند  و حقایق اسالمی و معانی 

 قرآنی را در میان حکایاتی شیرین آورده اند. لطیف 

اگرچه آدم آهنی قصّۀ ما، در گوشه ای از سالن نمایشگاه ایستاده بود ولی همیشه جمعیت زیادی دورش جمع می شدند و    

تماشایش می کردند . آدم آهنی یکی از بهترین و جذاب ترین وسایل بود . بچه ها و بزرگترها چندین مرتبه به طرفش می 

 نندش و تنها چشم نارنجی رنگش را به دقّت و با تعجّب نگاه می کردند.،سر جعبه ماآمدند و حرکات جالب بازوان آهنینش 

به کمک زبان فارسی می توانم پای سخن دانشمندان و حکیمانی بنشینم که در طول قرن های گذشته ،سخنان عالمانه و    

 حکمت آمیز خود را به زبان فارسی بیان کرده وبه یادگار گذاشته اند .

 

 

 

 موفّق و پیروز باشید.                                                                                                                         
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