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پروین از کودکی کوشا و اهل تفکر بود. این کودک آرام و بااستعداد با راهنمایی پدرش، سرودن     

شعر را آغاز کرد. پروین اعتصامی و سروده هایش آنقدر شگفت انگیز بودند که بزرگ ترین شاعران 

 روزگار، او را تحسین و تشویق می کردند.

شهید رجایی، معلمی متواضع و صمیمی و در کارش بسیار دقیق و منظم و جدی بود. او زنگ تفریح   

میان دانش آموزان می رفت و با آنان گفت و گو می کرد. رفتار او با دانش آموزان چنان بود که بعد 

 از دانش آموختگی، رشته ی دوستی را قطع نمی کردند.

جوانی و جوانی سعی می کرد در همه ی زمینه ها رشد و پیشرفت امام خمینی)ره( از دوره ی نو   

کند. مهربانی، سادگی، فروتنی، خوش بیانی، نظم و دقت و سیمای جذاب از ویژگی های درخشان 

ایشان بود. در همان دوران جوانی، صاحب خصوصیات اخالقی و اعتقادی خاصی شد که سال ها بعد، 

 یای اسالم را دگرگون کرد.تأثیر بسیار بر دیگران گذاشت و دن

اگر زبان فارسی از میان رفته بود ما امروز آثار گران بها و شاهکارهای اسالمی ارزنده ای همچون    

مثنوی، گلستان، دیوان حافظ ، آثار نظامی و صدها اثر زیبای دیگر نداشتیم. در سراسر این آثار، 

 با زبان فارسی جاودان می سازد. مفاهیم اسالمی و قرآنی موج می زند و پیوند اسالم را

متخصصان و دانشمندان جهانی مجبور شده اند اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و    

 همت و غیرت، توانسته اند استعداد جوشان و پنهان خود را آشکار کنند.
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 .......................... نام و نام خانوادگی:

 تمهف و رشته: قطعم

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

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

 صفحه1سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
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