
 

 متن امالی تقریری

ت حق تعالی تماشا کنی و بیرون می باش واگرنه، راهت داده اند تا در بستان معرف، مورچه قناعت کنی خواهی به درجۀ  

 .؛ چشم باز کن تا عجایب بینیآیی

ان با تجربه است که ما را از دام رساند، مشورت با پدر و مادر، معلمان دلسوز و مربیّ آنچه در شناخت افراد به ما یاری می    

و چاه این راه آگاه می سازد و آسیب های این مسیر را نشان می دهد.

رسم دوستی، شکستن مهم تر آنکه این همه را بی صدا و بی هیاهو ، باز می گویند.  عیب ها را هم به ما می نمایانند آنها     

آیینه نیست؛ درست آن است که فرصت بازاندیشی و خودشکوفایی را پدید آوریم و گامی به سوی فراتر رفتن برداریم.

ه کسی را که پند نشنود که او خاصّتا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده،  .چون باز پرسند، جز راست مگوی    

 خود اوفتد.

اگر فرزند را ناخوشی و گزندی روی نماید، مادر بی خویش و ناخوش و ناآرام است و هرگاه مادر را اندوه و آسیبی فرا     

 .خانه را به آرامش بازآورندب و به جان می کوشند تا آرام جای ن نیز آرام و قرار ندارند و بی شکیاگیرد، فرزند

اما هرچه بیشتر می آموخت، عشق و عالقه اش به دانش اندوزی نیز بیشتر می شد. به تشنه ای می مانست که ساعت ها     

گویی تشنه تر ی رسد؛ ولی هر چه از آن می نوشد،در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فروزان مانده است و سپس به آب م

می شود.

 اندام ها آگاهی یابند و رنجور شوند. ؛ چون یک اندام  را رنجی رسد، همۀستمنان، جمله چون یک تن امثل مؤ    

ثال پی من و شاهزاده کم کم با هم دوست شدیم. من هر روز چیزی از سیاره و از عزیمت و از مسافرت او می فهمیدم. م

  خود، گلی دارد که بیش از حد به او مهر می ورزد.بردم که شاهزاده در سیّارۀ

 ( حقابل توجه همکاران )راهنمای تصحی

 همکار گرامی !

  سرهم نویسی و جدانویسی غلط امالیی محسوب نمی شود.

 . هر دو صحیح است« ی»یا « ء»میانجی به شکل   –ِوشتن ن

.صورت گذاشتن تشدید بی جا تذکر داده شود دید غلط امالیی محسوب نمی شود. درتش

.یدـــــــــــق باشــــــــموف
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