
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 متن امال:

او نصف ورقه را پر کرده بود و هنوز هم با اراده و سماجت عجیبی به این کار ادامه 

می داد. از جا بلند شدم و روی کاغذهای همة شاگردان نگاهی انداختم. همة کاغذها 

 ها بود. « نمی توانم» پر از 

آدم آهنی آن قدر از مالقات با شاپرک خوشحال بود که اصالً متوجّه باز شدن درهای 

نمایشگاه و انبوه تماشاگرانی که به داخل آمده بودند، نشد. وقتی انبوه مردم به 

سراغش آمدند و سؤال ها را یکی یکی پرسیدند، او دو سؤال اوّل را با هم اشتباه 

 کرد و به سؤال سوم هم جواب غلطی داد. 

ای مهربانی، سادگی، فروتنی، خوش بیانی، نظم و دقّت و سیمای جذّاب از ویژگی ه

درخشان ایشان بود. در همان دوران جوانی، صاحب خصوصیّات اخالقی و اعتقادی 

خاصّی شد که سال ها بعد، تأثیر بسیار زیادی بر دیگران گذاشت و دنیای اسالم را 

 دگرگون کرد. 

در میان جمع، گشاده رو بود و در تنهایی، سیمایی محزون و متفکّر داشت. هرگز به 

ی کرد و بیشتر اوقات، چشم هایش را به زمین می دوخت. روی کسی خیره نگاه نم

بیش از حدّ لزوم سخن نمی گفت و اجازه نمی داد کسی جز در مقام دادخواهی، در 

 حضور او از دیگری بد بگوید. 

استعدادهایی نظیر بوعلی، فارابی، ابوریحان، خیّام و صدها عالم طبیعی و ریاضی و 

مورّخ و ادیب و فیلسوف و عارف در این بنای عظیم فرهنگ اسالمی، پرورش یافته 

 اند. 

ناپذیر غرق فهمیدن بود که از هیجان کردم روحم چنان خستگیاحساس می

زالل، عظمت و جاذبة خالق را با همة وجود لرزیدم. یقین دارم که در کالس طبیعت می

 کردم.لمس می
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 .......................... نام و نام خانوادگی:

  هفتم و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دوغیر  دبیرستان                                                                                            
 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 امال نام درس:

 سعدی :نام دبیر

 02/03/1397 :امتحان تاریخ

 صبح   8  :ساعت امتحان

 دقیقه : امتحانمدت 


