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 قابوسنامه        .«امید را بهتر از گنج دان. دعا را بهتر از سپاه دان»   

    .  در متن زیر غلط های امالیی را بیابید و شکل صحیح آن را بنویسید*

و بتاران و   غو آنچته یاتان آستمان و نیتات استت ، چتون یات        .حق تعالی استت نع سُ، بدان که هر چه در وجود است همه :بند اول    

، همه عجایب حق تعتالی استت و ایتت همته آیتات حتق تعتالی        آید و عالیاتی که در هوا پدید یی ِ قُزَح صتگرگ و رعد و برق و قو

ای استت کته در ق تر یَی کتی      و یَثَل تو چتون یورچته   .پس اندر ایت آیات ، تفکّر کت. را فریوده است تا در آن نظر کنی که تو است

ریرِ یُیتِ  وی، هتا    صت باند و ان جمال صورت  ق ر و بسااری غالیان و  اش و یاران خویش چازی نمیغذای خ ءجزسوراخی دارد؛ 

 .اّر شویهچشم بان کت تا عجایب بانی که یدهوش و یت. خبر ندارد

گتر ستلال ان   ا .مت نده پرهاز کت و ان یار بد اندیش و بتد آیتون بگریتز   حان جای ت. یدهدر یاان جمع ها  کس را پند  :بند دوم    

جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود ، بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب یشغول شود او بتر بهتتر جتوابی ان آن قتادر     

اوراتی که به حضتور او یاتان   هدر ی .عت نکندتَی که در یتقدّم حبود ، صبر کند تا آن سخت، تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وج

 .مع نکند و تا او را با خود در آن یشارکت ندهند، یداخیت نکندصدو کس رود، خوض ننماید و اگر ان او پوشاده دارند، استراق 

فای سَت احبت با یِ دوست خوب و شکابا، همچون ونش نسام دل انگازی است کته احستاآ آرایتش و ستبکی و     سی :بند سوم    

گوستفندان  ی  هعت ی در جایهتای  ، گترگ الف دوستتی یتی نننتد، ایتا در حقاقتت     چه بساارند کسانی که  .ساند درون را در یا ننده یی

 .م گرددحریقت ایشان یتّتهر کس با بدان نشاند اگر ناز طباعت ایشان در او اثر نکند، به . هستند

 یکستان  اینجاستت،  ختاک  در وجودشان ی ریشه و شان بود و ناد که خاک و آب ایت فرنندان ی همه یاهت، چشم در :بند چهارم  

 و یهربتانی  هتای  جیتوه  ان یکتی  .نتدارد  برتتری  دیگتری  آن بتر  یتادر،  ایت ی دیده به نبانی و گویش و جهحل و نژاد و رنگ ها  و اند

 شتهدای  گتان  هوابست با دیدار در ایشان بانام؛ یی یذهبی های اقیات شهدای خانوادۀ با اسالیی نظام رهبر انگاز شوق رفتار در را همدلی

 ایرانتی  آشتوری  داریتم،  ایرانتی  کترد  یتم، دار ایرانتی  فتارآ  داریتم،  ایرانی ترک داریم، ایرانی عرب ایران، در یا :فریایند یی یساحی

 شتهروندان،  یعنتی  ...استت  همه یال اسالیی، جمهوری .است لصا بودن، ایرانی ... هستام ایرانی همه …و داریم ایرانی ارینی داریم،

 بستاار  ای پشتتوانه  ایرانتی،  اقتوام  همتدلی  و همزیستتی  ایت .کنند نمی فرقی باهم هستند، اسالیی جمهوری پرچم نیر در که کسانی آن

 دنت ذگ ان هتا،  آوردگتاه  در را یتاهت  و آورد یتی  پدیتد  ایراناتان،  پتوالدیت  ارادۀ بینتدای  بته  استتوار  دّیص و است وطت برای شکوهمند

 (.رهاند یی خویان اهریت و دشمنان
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