
   

 

 نوبت اول فارسیامالی  آزمـون:                                                            خانوادگی:نامونام

 8ا تا :  مبـحث                 7/      ـالس:ک

 دقیقه45:وقـــت                                           18/10/99ـاریخ: ت

 به نام خدایی که امالی او غلط ندارد.                                                      

 

 دانش آموزان عزیز لطفا با دقت و حوصله،غلطهای امالیی را پیدا کنید،آنهارا اصالح کنید،سپس متن اصالح شده را 

 .پاکنویس کرده،درپایان یک باردیگر متن اصالح شده را بخوانید که کلمه ای غلط نوشته نشده یا جا نیفتاده باشد 

___________________________________________________________________________________________ 

 ای خدایی که نامه تو بهترین شروع برای هر کاری است.من هیچ گاه نامه ام را بی یادتو آغاز نمی کنم.تو هم از غصّه و            

 حکایت ناگفته باخبری و هم کتاب نانوشته را می خوانی.ای پدیدآورنده پایه و اثاث زندگی،دست هیچ ستمگری به تو نمی رسد. 

       ودم و تایفه ای گِرده ما خوفته بودند.به پدرم گفتم:یکی از اینها سربرنمی دارد که دوگانه ای یک شب پیش پدرم نشسته ب          

 چنان بی خبر ازهمه جا خوابیده اند که انگار مرده اند. بگذارد.        

 به روستا که برگشتم،در طبیعت زیبای بهاری احساس کردم که روحم از حیجان می لرزد و فهم و دانایی مثل آب ذالل از درون     

     جوشد.درآنجابود که عظمت و جالل و جازبه خالق هستی را با همییه ی وجودم لمس کردم و با خوشنودی و غرور می   من        

 م. تماشای طبیعت مشغول شد  به        

 بهتراست همه به جای اشتباه و خطای جوان،سالح و پاکدامنی و صداقت او را ببینند وبه شور و شئور او نگاه کنند.جامعه ما   

 به حمدالّله از میلیون ها جوان برخوردار است و این مایع افتخار برای ملّت است.آن ها می توانند فردای شکوهمندی را برای ایران      

 زند.مقتدر بسا     

 .نوجوانی دوره ای شبیه به روئیا و زیباست.اگر نیروی جوانی را با تعمّل و تفکّر و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید   

 تا می توانیم از لحضه های زیبای زندگی لّذت ببریم.      

 حیاط مردگان که بر روی سنگها هک شده می گویند اسکندر در اسنای سفر به شهری خوش آب وهوا رسید و از خواندن مّدت       

 حیرت زده شد.پیری به او گفت ما زنده گی را با نظری دیگر می نگریم.  بود،     

 ای خدا،ای فظل تو حاجت روا                    باتو یاد هیج کس نبوَد روا                                 

 

 

 


