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 نمره .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر رديف
 

 )1از  1صفحه ي (

 

، هيچ كس از ، اگر فراموشي در آدمي نبوداست از نعمت يادآوري ، عظيم تر، اگر تأمل كنينعمت فراموشي در آدمي

  .شد هاي دنيا بهره مند نمياز هيچ يك از نعمت  مصيبتي آرامش نمي يافت و كينه ي هيچ كس از سينه اش بيرون نمي شد و

يكسان اند  ،ي وجودشان درخاك اينجاست، همه ي فرزندان اين آب و خاك كه زاد و بومشان و ريشهدر چشم ميهن

  .، بر آن ديگري برتري نداردو هيچ رنگ و نژاد و لهجه و گويش و زباني به ديده ي اين مادر

، بگو نمي دانم تا از پيامدهاي ناگوار آن در ، از تو پرسيده شودرياي ابوذر اگر در باره ي چيزي كه به آن علم ندا

  .امان بماني

ل يا مسئله اي رويارو كهنگامي كه آدمي با مش. ، يكي از مهم ترين نيازهاي انسان است دوستي و پيوند با ديگران

همراهي و همدلي كند باعث خوشحالي و مي شود كه به تنهايي نمي تواند آن را از پيش رو بردارد اگر دوستي با وي 

  .خرسندي او مي شود

، جز غذاي خويش و ياران خويش چيزي نمي بيند، و ملكي سوراخي دارد و مثل تو چون مورچه اي است كه در قصر

  .، هيچ خبر ندارد از جمال صورت قصر و بسياري غالمان و سرير ملك وي

رابطه اي افزون بر رابطه با خود نيازمند  ،نوجوان ،مرحله ي پر تب و تابدر اين . ، تولد دوباره ي انسان استجوانينو

  .كيست و چگونه است: بگويد  او ، نيازمند دو چشم ديگر كه نوجوان را ببيند و بهديگر نيز هست
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