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  بارم  سؤاالت  رديف

ي حکیمانه در آفریدن همتا، اسرار پیچیدههاي آفرینش خالق بیاز شگفتی            

ت او با چشم و قمت خلظه آن بنگر که چگونه عثّکوچکی جبه مورچه و . خفاشان است

.شوداندیشه انسان درك نمی  

ترها یتان گوش نکنید و خره بگیرید یا به حرف بزرگسمر را معر شتابان ذمبادا گ         

.ره نگیریدههاي آنان باز تجربه  

یاور و پشتیبان تا هنگامی که . اي فرزندان، حال شما در زندگی این چنین است          

توانید پیروز و ظفرمند به تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز میهم باشید، دشمن نمی

.سر برید  

به . گویمحساب نمیموقع و بیگویم و بیآري، به قدر می«:جنید عرض کرد                

چه جاي طعام خوردن که سخن گفتن هم « :بهلول گفت» .گویمقدر فهم مستمعان می

.؛ پس برخاست و برفت»!دانینمی  

محمدتقی سرانجام توانست با تالش و پشتکار فراوان به مقام صدراعظمی برسد و          

.لقب امیرکبیر بیابد و منشأ خدمات فراوانی براي کشور عزیزش ایران باشد  

یین میهن اسالمی آبا ایمان و جوانان سرزنده و پاك  امروز نوجوانان شاداب و         

.ل هاي امروز و فردایندسعزّت و افتخار ن هلل استوار و پایدارند که مایقهمانند   

است تواي آثار و افکار پدید آمدهحادبیات انقالب ، انقالبی است که در درونمایه و م         

.ر آن موج می زندار دثرادمردي و دین باوري و ای و عشق و شور و  

ي اقوام یک سرزمین است و مقصود از ادبیات ، زبان عامل انسجام و وحدت همه          

. ي یک جامعه استي فرهنگ و اندیشههمه آثار نظم و نثري است که آیینه  

لف کردن آن تزیز و گران بهاست از ع ر داشته باشیم که وقتطهمیشه باید به خا          

.مري نخواهیم بُردث تدامرت و نسجز ح  

 

  

  20  جمع بارم                                               موفق باشید                                                                                                                   

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


