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 .موفق و پیروز باشید

  باسمه تعالی

  :دانش آموز عزیز
  .آن ها را مشخّص کرده و شکل درست امالیی واژگان را بنویسید. غلط امالیی وجود دارد بیستدر متن زیر 

  

، کـس را نصـیحت   اهنـد نختـا  . راست مگويجزء بازپرسند،  چون. فتار خیره پرهیز کنسخن، ناپرسیده مگوي و از گ    
  .ه او خود اوفتدکسی را که پند نشنود ک خواصهمگوي و پند مده؛ 

پـوالدین   ادارةاستوار به بلنـداي   صديبراي وطن است و  شکومنداي بسیار  وانهیستی و همدلی اقوام ایرانی، پشتهمز    
  .رهاند می، از گزند دشمنان و اهرمن خویان  آوردگاهاًرا  مهینآورد و  ایرانیان پدید می

ـ  . و دوست بیمار را ترك کرد برخواسترا بازگفت و سپس از جاي  مسئالهمرد فقیه       ود هنوز چند قدمی دور نشـده ب
  .ده از جهان فروبسترا یافت و آرام و خندان دی خیشبیمار پاسخ . که شیون از خانۀ بیمار بلند شد

پنهان کردن عمر هر کس از او، زیرا که اگر مقدار عمر خود را بدانـد، اگـر عمـرش     مسلحتکن اي مفضّل، در  تعمل    
  .خواهد داشت بغاکوتاه باشد، زندگی بر او ناگوار خواهد بود و اگر بداند که عمرش دراز خواهد بود، امید 

اسـت و   که شاهزاده براي بیرون آمدن از سیارة خود از پرندگان کوهی استفاده کـرده سخنان او دریافتم  الباليمن از     
از آقـ را هـا   اندوزي، سرکشـی بـه سـیاره    وجو و سرگرمی و دانش یابد، براي جست می گان سیارههنگامی که خود را میان 

زخیـرة  با نوشیدن آخرین قطرة آب داستان روباه را  نگذشت و م از خرابی هواپیماي من در صحرا هشت روز می. کند می
هواپیمـاي   زکه من هنـو  هیفولی ! ات تو زیباستاطرخ: کشیدم و به شاهزادة کوچک گفتمآهی . خود گوش کرده بودم

   . اي بروم چشمه توانستم به ام و آب آشامیدنی هم ندارم و چه سعادتی بود اگر می ر نکردهخود را تعیم

  :درست کلمات 

 –مسئله  –آوردگاه  –میهن  –اراده  –سدي  -شکوهمند  –خاصه  –نخواهند  –جز 
ذخیره  -آغاز –سیارگان  –به الي ال  –بقا  –مصلحت  –تأمل  –خویش   -برخاست 

  .تعمیر –حیف  –
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