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نمرهسؤاالتردیف

1
ما پشتوانه ایمان و همت  و غیرتمتخصصان  و دانشمندان جهانی مجبور شده اند ، اعتراف کنند که جوانان 

.توانسته اند استعداد جوشان و پنهان خود را آشکار کنند
مقصود این نیست که دائماً در کوشش و اضطراب . قدر وقت را بدانید و دقایق گران بها را بیهوده از دست مدهید

ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد در ردیف اوقات تلف شده . باشید و راحت و آرام برخورد حرام کنید
ر برابر دشواري ها بایستد بر آنها چیره می اگر انسان د. تسلیم نشدمهم این است که در مقابل سختی ها . نیست

.شود ، البته باید صبر و طاقت را از دست نداد و هیچ گاه نا سپاسی نکرد
این . ایرانیان خدمات بسیار شایانی به اسالم کرده اند و آن خدمات از روي صمیمیت و اخالص و ایمان بوده است

.ن است زیرا سر و کارش با عشق و ایمان استخدمات نشان دهنده احساسات پاك و خالصانه ایرانیا
بیش از حد . از بیماران عیادت می کرد . در میان جمع ، گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی محزون و متفکّر داشت

.لزوم سخن نمی گفت
مردم .آیت اهللا خمینی رهبر نهضت اسالمی ایران را دستگیر و زندانی کرد1342حکومت شاه در پانزدهم خرداد 

در بسیاري از شهرهاي ایران ، تظاهرات کردند و شمار فراوانی از ) ره(به نشانه اعتراض و حمایت از امام خمینی 
.آنها به دست مأموران شاه به شهادت رسیدند

آدم آهنی آن قدر از مالقات با شاپرك خوشحال بود که اصالً متوجه باز شدن درهاي نمایشگاه و انبوه تماشاگرانی 
او دو سوال اول را . انبوه مردم به سراغش آمدند و سوال ها را یکی یکی پرسیدند . به داخل آمده بودند ، نشدکه 

.با هم اشتباه کرد و به سوال سوم هم جواب غلطی داد
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