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در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگهای

سخت،آبهای لطیف روان کرده تا بر روی زمین میرود و به تدریج بیرون میآید.
یکی از زمینههای اجتماعی گمراه شدن ،تأثیر هم نشین بد است .رفیق بد عامل ویرانگری و همدم نیکو
خصال باعث شکلگیری و پرورش شخصیت متعالی انسان است.
بازی او مطالعه و تحقیق  ،فریادهای کودکانهاش ،بحث و مناظره با دیگر شاگردان و شادابیاش هنگامی
بود که مسئلهای را حل میکرد و پاسخ دلخواهش را مییافت.
از گوشۀ صومعه آواز در آمد که :ای مرد ! خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده است.
ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد .دزد را کی زهرۀ آن بود که گرد چادر او گردد؟ تو خود را مرنجان ای طرّار !
اگر یک دوست خفته است ،دوست دیگر بیدار است.
ای ابوذر ،مبادا با برادر مسلمانت قهرکنی؛ زیرا کردار شایسته در هنگام قهر ،به درگاه پروردگار پذیرفته
نمیشود .مؤمن برای رهایی از گناه و نافرمانی ،بیش از گنجشک در قفس ،تالش میکند.
اکنون من دوست دارم که شب به ستارگان گوش فرا دهم آنگاه جانم از سرور و شادمانی لبریز میشود و
همه ستارگان بر من لبخند میزنند.
خداوندا ! به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ ،بر بیثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است،
حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگیاش سوگوار نباشم.
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« ویژه دانشآموزانی که قادر به نوشتن نمیباشند و از منشی استفاده میکنند».




متن زیر داراي بيست( )23غلط امالیی میباشد  ،زیر کلمات غلط خط کشيده و صحيح آن ها را در جدول پایين بنویسيد.

در زمین نگاه کن که چگونه بسات تو ساخته است و جوانبه وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگهای سخت ،آبهاای
لتیف روان کرده تا بر روی زمین میرود و به تدریج بیرون میآید.
یکی از زمینههای اجتماعی گمراه شدن ،تأصیر همنشین بد است .رفیقه بد عامل ویرانگری و همدم نیکو خسال باعث
شکلگیری و پرورش شخصیته متعالی انسان است.
بازیه او مطالعه و تحقیق  ،فریادهای کودکانهاش  ،بحث و مناازره باا دیگار شااگردان و شاادابی اش هنگاامی باود
کهمسئلهای را حل میکرد و پاسخ دلخواهش را مییافت.
از گوشۀ سومعه آواز در آمد که :ای مرد خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده اسات .ابلایس
زحره ندارد که گرده او گردد .دزد را کی زهرۀ آن بود که گرد چادر او گردد؟ تو خود را مرنجان ای ترّار ! اگر یک دوست
خفته است  ،دوست دیگر بیدار است.
ای ابوذر ،مبادا با برادر مسلمانت قهرکنی؛ زیرا کردار شایسته در هنگامه قهر ،به درگاه پروردگار پذیرفته نمایشاود.
مؤمن برای رهایی از گناه و نافرمانی ،بیش از گنجشک در غفس ،تالش میکند.
اکنون من دوست دارم که شب به ستارهگان گوش فرا دهم آنگاه جانم از سرور و شادمانی لبریاذ مایشاود و هماه
ستارگان بر من لبخند میزنند.
خداوندا ! به من زیستنی عطاکن که در لحظه مرگ ،بر بی سمری لحظهای که برای زیستن گذشته است ،حصرت

نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودهگیاش سوگوار نباشم.
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اگر در خانهای شوی که به نقش و گچ ،کنده کرده باشند ،روزگاری دراز ،صفت آن گویی و تعجّب کنی و


همیشه در خانۀ خدایی ،هیچ تعجّب نکنی! و این عالم ،خانۀ خداست و فرش وی ،زمین است.

در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ،خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند استراق سمع نکند
و تا او را با خود در آن مشارکت ندهند ،مداخلت نکند.
بازی او مطالعه و تحقیق  ،فریادهای کودکانهاش ،بحث و مناظره با دیگر شاگردان و شادابیاش هنگامی
بود که مسئلهای را حل میکرد و پاسخ دلخواهش را مییافت.
از گوشۀ صومعه آواز در آمد که :ای مرد ! خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده است.
ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد .دزد را کی زهرۀ آن بود که گرد چادر او گردد؟ تو خود را مرنجان ای طرّار !
اگر یک دوست خفته است  ،دوست دیگر بیدار است.
این هم زیستی و همدلی اقوام ایرانی ،پشتوانه ای بسیار شکوهمند برای وطن است و سدّی استوار به
بلندای ارادۀ پوالدین ایرانیان پدید میآورد و میهن را در آوردگاهها ،از گزند دشمنان و اهرمن خویان
میرهاند.
اکنون من دوست دارم که شب به ستارگان گوش فرا دهم آنگاه جانم از سرور و شادمانی لبریز میشود و
همه ستارگان بر من لبخند میزنند.
تأمل کن ای مفضل ،در مصلحت پنهان کردن عمر هر کس از او  ،زیرا که اگر مقدار عمر خود را بداند ،اگر
عمرش کوتاه باشد ،زندگی بر او ناگوار خواهد بود و اگر بداند که عمرش دراز خواهد بود  ،امید بقا خواهد
داشت.
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« ویژه دانشآموزانی که قادر به نوشتن نمیباشند و از منشی استفاده میکنند».





متن زیر داراي بيست( )23غلط امالیی میباشد  ،زیر کلمات غلط خط کشيده و صحيح آن ها را در جدول پایين بنویسيد.

اگر در خانهای شوی که به نقش و گچ ،کنده کرده باشند ،روزگاری دراز ،صفته آن گویی و تعجّب کنی و همیشه در
خانۀ خدایی ،هیچ تعجّب نکنی! و این عالم ،خانۀ خداست و فرشه وی ،زمین است.
در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ،خوظ ننماید و اگر از او پوشیده دارند استراق صمع نکند و تا او را با
خود در آن مشارکت ندهند ،مداخلط نکند.
بازیه او مطالعه و تحقیق  ،فریادهای کودکانهاش  ،بحث
کهمسئلهای را حل میکرد و پاسخ دلخواهش را مییافت.

و منثازره بثا دیگثر شثاگردان و شثادابیاش هنگثامی بثود

از گوشۀ سومعه آواز در آمد که :ای مرد خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده اسثت .ابلثیس
زحره ندارد که گرده او گردد .دزد را کی زهرۀ آن بود که گرد چادر او گردد؟ تو خود را مرنجان ای ترّار ! اگر یک دوست
خفته است  ،دوست دیگر بیدار است.



این همزیستی و همدلی اغوام ایرانی ،پشتوانه ای بسیار شکوهمند برای وتن است و سدّی استوار به بلندای اراده
پوالدین ایرانیان پدید میآورد و میهن را در آوردگاهها ،از گذند دشمنان و اهرمن خویان میرهاند.
اکنون من دوست دارم که شب به ستارهگان گوش فرا دهم آنگاه جانم از سرور و شادمانی لبریثذ مثیشثود و همثه
ستارگان بر من لبخند میزنند.
تعمل کن ای مفضل ،در مسلحت پنهان کردن عمر هر کس از او  ،زیرا که اگر مقدار عمر خود را بداند ،اگر عمثرش
کوتاه باشد ،زندگی بر او ناگوار خواهد بود و اگر بداند که عمرش دراز خواهد بود  ،امید بغا خواهد داشت.
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