
   

 

 نوبت اول فارسیامالی  آزمـون:                                                            خانوادگی:نامونام

 8ا تا :  مبـحث                 7/      ـالس:ک

 دقیقه45:وقـــت                                           18/10/99ـاریخ: ت

 جهان چون دستخطّ کردگار است                                                   

 

 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 

___________________________________________________________________________________________ 

 ن جا که آبه  را،م اللهی خود تِس روح وجان من هستی و جز یاده تو بر زبانم نیست.اجز و ناتوانی مرا ببین و با عنایخدایا تو مون      

 شایسته می دانی ، برسان.     

 ء با من خم کرده بود. ه وداان را به نشانوج،سرهای نهال های مهربان و حقّ شناس ده مادری باز می گشتم ونسیم مانن حراس  از        

 ،واقئیت عکس این است ومن حرف کسانی را که به رقم تالش های دشمناندشمن می خواهد نسل جوان را ناامید کند اما        

 به من گفت که باور نمی کند جوانان ما توانسته ی نئات جهایک هیرییس قبول ندارم.  ،ل سخن می گویند از انهراف این نس    

 ،پس بگیرند.مشهر را باآن همه استهکامات دشمنخرّباشند     

 سن  نیم.در اینوسلگی های بیهوده زشت و تاریک نکنوجوانی دوره ای شبیه به روئیا و زیباست.قشنگی آن را با کم ح      

 رابطه های ما خیلی مهم است چون شخصییت ما راشکل می دهد.     

 قُم وخویش    ما زندگی می کنند و همه مهلّه ی که توی دادم به همه آدم های خوب رظایت خوشحالی و  خالی قلبم را بانصفه       

 که این تقسیر من نیست. لبم جا نگرفتق  عموی پولدارم با صندق پول هایش در،ر کردمر کاه های خوبی که دارم اما -   

 ناتوانی فریادش بلند شد.مادرش به او گفت هنوزاز کبوتر بچه ای با شوق پرواز،جرعت کرد وبال و پرش را باز کرد اما      

 برای پریدن او زود است.      

 و مقام بلندی    تجاب شد صدعای مادرش در حق او م  آن شب و  شحر خدای بکبایزید بستامی با خود گفت:ای تن رنج از ب         

 یافت.       

 

   

       

      

      


