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یها سنگ ریز از و دهیگستران فراخ یو جوانب و است ساخته تو بساط چگونه که کن نگاه نیزم در 

.دیآ یم رونیب جیتدر به و رود یم نیزم یرو بر تا کرده روان فیلط یها سخت،آب

نشین بد است. رفیق بد عامل ویرانگری و همدم نیکو  های اجتماعی گمراه شدن، تأثیر هم یکی از زمینه

متعالی انسان است.گیری و پرورش شخصیت  خصال باعث شکل

 یهنگام اش یشاداب و شاگردان گرید با مناظره و بحث اش، کودکانه یادهایفر ، قیتحق و مطالعه او یباز

.افتی یم را دلخواهش پاسخ و کرد یم حل را یا مسئله که بود

. است سپرده دل ما به تا است سال چند او که مدار رنجه را خود!  مرد یا: که آمد در آواز ومعهص ۀگوش زا

!  ارطرّ یا نامرنج را خود تو گردد؟ او چادر گرد که بود آن ۀهرز یک را دزد. گردد او گرد که ندارد هرهز سیابل

 .است داریب گرید دوست است، خفته دوست کی اگر

پذیرفته ای ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهرکنی؛ زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگار 

کند. شود. مؤمن برای رهایی از گناه و نافرمانی، بیش از گنجشک در قفس، تالش می نمی

شود و  اکنون من دوست دارم که شب به ستارگان گوش فرا دهم آنگاه جانم از سرور و شادمانی لبریز می

زنند. همه ستارگان بر من لبخند می

ای که برای زیستن گذشته است،  ثمری لحظه بر بی رگ،خداوندا ! به من زیستنی عطا کن که در لحظه م

اش سوگوار نباشم. حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی
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«کنند. میباشند و از منشی استفاده  آموزانی که قادر به نوشتن نمی ویژه دانش» 

ها را در جدول پایين بنویسيد. یر کلمات غلط خط کشيده و صحيح آن، ز باشد ( غلط امالیی می23راي بيست)متن زیر دا

  یهاا  آب سخت، یها سنگ ریز از و دهیگستران فراخ یو جوانبه و است ساخته تو بسات چگونه که کن نگاه نیزم در

 .دیآ یم رونیب جیتدر به و رود یم نیزم یرو بر تا کرده روان فیلت

 باعث خسال کوین همدم و یرانگریو عامل بد قهیرف. است بد نینش هم ریتأص شدن، هگمرا یاجتماع یها نهیزم از یکی

 .است انسان یمتعال تهیشخص پرورش و یریگ شکل

 باود  یهنگاام  اش یشااداب  و شااگردان  گار ید باا  مناازره  و بحث ، اش کودکانه یادهایفر ، قیتحق و لعهمطا او هیباز

.افتی یم را دلخواهش پاسخ و کرد یم حل را یا مسئلهکه

 سیابلا . اسات  سپرده دل ما به تا است سال چند او که مدار رنجه را خود مرد یا: که آمد در آواز سومعه ۀگوش از

 دوست کی اگر!  ترّار یا مرنجان را خود تو گردد؟ او چادر گرد که بود آن ۀزهر یک را دزد. گردد او گرده که ندارد زحره

.است داریب گرید دوست ، است خفته

. شاود  ینما  رفتهیپذ پروردگار درگاه به قهر، هنگامه در ستهیشا کردار رایز ؛یقهرکن مسلمانت برادر با مبادا ابوذر، یا

.کند یم تالش غفس، در گنجشک از شیب ،ینافرمان و گناه از ییرها یبرا مؤمن

 هماه  و شاود  یما  ذیا لبر یشادمان و سرور از جانم آنگاه دهم فرا گوش گان ستاره به شب که دارم دوست من اکنون

 .زنند یم لبخند من بر ستارگان

 حصرت است، گذشته ستنیز یبرا که یا لحظه بی سمری بر مرگ، لحظه در که کنعطا یستنیز من به!  خداوندا

.نباشم سوگوار اش یگ هودهیب بر که کن عطا یمردن و نخورم
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و یکن تعجّب و ییگو آن صفت دراز، یروزگار باشند، کرده کنده گچ، و نقش به که یشو یا خانه در اگر 

.است نیزم ،یو فرش و خداست ۀخان عالم، نیا و! ینکن تعجّب چیه ،ییخدا ۀخان در شهیهم

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. 

 یهنگام اش یشاداب و شاگردان گرید با مناظره و بحث اش، کودکانه یادهایفر ، قیتحق و مطالعه او یباز

.افتی یم را دلخواهش پاسخ و کرد یم حل را یا مسئله که بود

. است سپرده دل ما به تا است سال چند او که مدار رنجه را خود!  مرد یا: که آمد در آواز ومعهص ۀگوش زا

!  ارطرّ یا نامرنج را خود تو گردد؟ او چادر گرد که بود آن ۀهرز یک را دزد. گردد او گرد که ندارد هرهز سیابل

 .است داریب گرید دوست ، است خفته دوست کی اگر

ای بسیار شکوهمند برای وطن است و سدّی استوار به  زیستی و همدلی اقوام ایرانی، پشتوانه این هم

ها، از گزند دشمنان و اهرمن خویان  آورد و میهن را در آوردگاه بلندای ارادۀ پوالدین ایرانیان پدید می

 رهاند. می

شود و  به ستارگان گوش فرا دهم آنگاه جانم از سرور و شادمانی لبریز میاکنون من دوست دارم که شب 

زنند. همه ستارگان بر من لبخند می

 اگر بداند، را خود عمر مقدار اگر که رایز ، او از کس هر عمر کردن پنهان مصلحت در مفضل، یا کن تأمل

 خواهد بقا دیام ، بود خواهد دراز عمرش که بداند اگر و بود خواهد ناگوار او بر یزندگ باشد، کوتاه عمرش

.داشت
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«کنند. میباشند و از منشی استفاده  آموزانی که قادر به نوشتن نمی ویژه دانش» 

ها را در جدول پایين بنویسيد. یر کلمات غلط خط کشيده و صحيح آن، ز باشد ( غلط امالیی می23راي بيست)متن زیر دا

 در شهیهم و یکن تعجّب و ییگو آن هصفت دراز، یروزگار باشند، کرده کنده گچ، و نقش به که یشو یا خانه در اگر

.است نیزم ،یو هفرش و خداست ۀخان عالم، نیا و! ینکن تعجّب چیه ،ییخدا ۀخان

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. 

 بثود  یهنگثام  اش یشثاداب  و شثاگردان  گثر ید بثا  منثازره  و بحث   ، اش کودکانه یادهایفر ، قیتحق و مطالعه او هیباز

.افتی یم را دلخواهش پاسخ و کرد یم حل را یا مسئلهکه

 سیابلث . اسثت  سپرده دل ما به تا است سال چند او که مدار رنجه را خود مرد یا: که آمد در آواز سومعه ۀگوش از

 دوست کی اگر!  ترّار یا مرنجان را خود تو گردد؟ او چادر گرد که بود آن ۀزهر یک را دزد. گردد او گرده که ندارد زحره

.است داریب گرید دوست ، است خفته

ای بسیار شکوهمند برای وتن است و سدّی استوار به بلندای اراده  زیستی و همدلی اغوام ایرانی، پشتوانه  این هم

رهاند. ویان میها، از گذند دشمنان و اهرمن خ  هآورد و میهن را در آوردگا پوالدین ایرانیان پدید می

 همثه  و شثود  یمث  ذیث لبر یشادمان و سرور از جانم آنگاه دهم فرا گوش گان ستاره به شب که دارم دوست من اکنون

.زنند یم لبخند من بر ستارگان

 عمثرش  اگر بداند، را خود عمر مقدار اگر که رایز ، او از کس هر عمر کردن پنهان لحتسم در مفضل، یا کن ملعت

.داشت خواهد اغب دیام ، بود خواهد دراز عمرش که بداند اگر و بود خواهد ناگوار او بر یزندگ باشد، کوتاه
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