اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم» جديد

«امالء تقويتي»

«درس يك»

()1

تاريخ:

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.
محمد احل اندونذي است .او دانشجوي زبان فارسي در مدرصه المهدي استت .اششتان و ت

كيالسي اشش ،شك ماه قبل كتاب دوم را شروع كردند و سته روز ببتل ن را امتام كردنتد.

صپس در امتهان پاشاني شركت كردند و ببول شدند .روز بعتد ،محمتد و دوستتانش ،كتتاب

جدشد گرفتند و به كيالس رفتند .استادشان سر ثاعت شت به كيالس مد .اششتان پتس از

سالم و ا والپرسي در باالي اابلو نوشت « :به نام خدا » .صپس درس اوّل را شروء كرد.

واجه اي جدشد

وضو گيرفت

فرشغا

نماز جمائت

امتحان رانندگي

كتابخانه

سالن بذاخري

اااغ پاشين

خوردن

1

اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم»

جديد

« درس دو » 2
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.
علي ساعت دواذده ،بعد از امام شدن درس به اوااق رفت .كيف و كتابش را در اااغ گذاشت
و براي نماز ظهر ماده شد .او پس از خواندن نماز به سالن بزاختوري رفتت .در نجتا ت
كالسيش محمّد حسين را دشد .ن ا بعد از خوردن ناحار ،بيدرنگ با
رفتند؛ اما او خواب بود.

بته ااتاي شوستف

ااابياش گفت :امروز الش خوب نيست .به اشن خاار به كالس

نيامد .ن ا وقتي متوجّه شدند كه شوسف مرشز است؛ او را بيدار نكردند و براي صالمتي
اش دعا كردند .من و دوست حسين ،به سالن بستكيتبال نترفتي ؛ بته صتالن واليبتال رفتتي .
بزاي دششب ماكاروني بود .به اشن خاار من زشاد نخوردم .وقتي متوجه شدم شام ثوپ است،
به بزاخوري نرفت  .وقتي مرشز شدم،فهميدم صالمتي خيلي خوب استت .متن بتراي صتالمتي
مادرم،از پزششك چند سؤال پرسيدم .بعد از نماز،دعا كتردن خيلتي ختوب استت .متا بتراي
صالمتي مردم فلستين دعا كردش .
بالفاسله

سجّاد

مسافرت

صادق

اذان ضهر

جمعه

وضو

خوشهال

2

اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم»

جديد

« درس سه » 3
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.

امام خميني(ره) در دُران جواني ،هر سال با چند نفرر ا دسسرنانب برراي رترار
امام رضا (ع) به مشهد ميرفنند س در آنجا خانهاي اجارِ ميكردند.
آنها هر رس  ،با هم براي رتار س دعا به حرم مطهر ميرفنند .امام ،حميشه سدتر
ا دتگران به خانِ برميگشت؛ همهجا را مورتّب مينمود س براي دسسرنانب چراي
درست ميكرد .حنگامي كه همسفراناش به خانهميآمدند ،امام برا چراي ا آنهرا
پذتراتي ميكرد.
رس ي تكي ا همراهان،ا امام پرسيد :چرا رتار س دعا را مخنسرر كردتردا امرام
فرمودند:به نظر من ،سواب خدمت به دتگران ،ا دعا س رتار كمنر نيست.
دكنر حسيني ،چهار سال در رسناها به مردم خدمت ميكرد.
پدربزرگم كيشاسر بود؛ اس دُران پيري هم در مذرعه كار ميكرد.
من سال گذشنه ،آتت اهلل خامنهاي را در مسجد جمكران رتار كردم.
من براي مسافر س گردتب در شمال اتران ،تك ماشين اجارِ كردم.
حرم مطهر حضر ابوالفضل (ع) ،نزدتك حرم مطهر امام حسين (ع) است.
من دس ماه قبل،براي دتدن خانوادام به آفرتغا رفنم س دترس برگشنم.
رئيس جمحور براي خدمت به دتگران ،همه جا رفت.
چلومرغ مسنهب تهزتب تهصيل بحشت

3

اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم»

جديد

« درس چهار » 4
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.
ليال سَرش درد ميكرد و پيوسته صرفه و عطصه ميكرد .عصر روز چهارشتنبه بتا دوستتش
زشنب به درمانگاه رفت .نجا بسيار شلوق بود .ابتدا نوبت گرفت؛ سيپس در ااتاق انتاتار
نشست و صبر كرد .مرشض ا به ارايب پيشه دكتر ميرفتند.
دكتر بعد از چند سؤال و موعاشنه ،براشش نصخه نوشت .نصخه را به داروخانه بردند .دارو ا
را گرفتند و به خانه برگشتند .به لطف خدا امروز الش بهتر است .دشروز پيشته متخستس
قلب رفت ؛ چون قلب درم ميكرد .پيوصته دارو خوردم؛ اما ال خوب نشد.
جواد را پس از اسادف به درمانگاه بردند و پزشتك اورننتس او را موعاشنته كترد .قبتل از
رفتن به متب دكتر ،الفوني نوبت گرفت  .امتروز حوتوري از بيمارستتان بتراي پتدرم نوبتت
گرفت.
نشستن رو به قبله سواب دارد.
پارك و بُستان
پانزده دقيغه

حفتهي ببل
واپيما
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سندلي

نيمكت

لبنان

چين

اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم»

جديد

« درس پنج » 5
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.
مردوم براي جشن «عيد نورُز » ماده ميشدند و براي خرشدن لباس عيد به باذار ميرفتنتد.
فاطمه نيز ،ماننده بسياري از كودكان و نوجوانان براي خرشدنه لباس عيد ،روزشتوماري متي
كرد؛ چون پُشيدن لباس اي عيد ،رفتن به خانهي بزريار تا و دشتدار متهي بستتياان و
دوستان ،براشش بسيار لزّتبخش بود .سرانجام ن روز فراموشنشدني فرا رسيد .او مراه
خانواداش به باذار رفت .در شلوقي باذار به دنبال كفش و لباس اي زشبا بتود كته دوستتش
رشهانه را دشد .او با ناراحتي ،از كنار فاطمه گذشت .فاطمه بته اترفش رفتت و او را صتدا زد؛
رشهانه برگشت و با لبخندي به او سالم كرد .فاطمه پتس از ا توالپرستي ستؤال كترد :چترا
نارا تي؟ رشهانه گفتت :متادرم مترشض استت و در بيمارستتان بصتتري استت .بتراي خرشتد
دارُ اشش به دارُخانه رفت  .اما دارُ ا خيلي گران بود و من پول كافي نداشت .
پدر و مادر از اسمي فاطمه خوشهال شدند و او را اشوشغ كردنتد؛ ستپس مياتداري از پتول
خرشدِ لباس ا را به فاطمه دادند .رشهانه با چحرهاي خندان از او اشكّر و خداحافاي كرد.
لحاهشماري
ساعت روميزي

دانشمندان

مسجد االقصي

يروشيماي ناپن بمبِ اا

نارگيل

احصنت و عافرشن
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اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم»

جديد

« درس شش » 6
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.
فصل پاشز ،سومين فصل سال است .در اشن فصل ،حوا ك ك سرد ميشود .بري درختان بته
ادرشج زرد ميشود و ميرشزد .زمين با بري اي رنااري درختان ،زشبا ميشود.
با شروع فصل پاعيز دبيستان ا ،مدرسه اي راحنماشي ،دبيرصتان ا ،دانيشگتاه تا و توزه
اي علميه سال احسيلي جدشد را قاز متي كننتد .پتدرم ستروامند استت .ناتام رفتتن بته
كشور اي دشار داراي گزرنامه ست .حوا امروز چطور استت؟ توا امتروز بحتاري استت.
كودكان ك ك نُجوان ،بعد جوان و سپس به ادرشج پير ميشوند .اعطتالت عيتد نتورز ،روز
اي خوب و خوشي براي دانش موزان اشراني است .مادرم ،دكتري علوم سياسي دارد و در
دانشگاه رظوي مشهد درس ميد د « .مواشكّرم »؛ « دست شما درد نكنه » و « خيلي ممنون
» براي اشكّر در زبان فارسي استيفاده ميشوند .اشكّر از ختدا انجتام دادن كار تاي ختوب
است .اشن دُچرخه صد زار اومان است؛ ولي من حشتاد زار اومتان دارم .متن پتول كتافي
براي خرشدن اشن دُچرخه دارم.
ابصّ
انبيه كردن

دورهي كارداني ،رشتهي زبان و معارف اسالمي
به شاد وردن

مجلس عذا
6

اشستخر شنا

اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم»

جديد

« درس هفت » 7
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.
نرگس و حمسرش حسن ،در شهر ق زندگي ميكنند .منزشل نها در خيابان امام ،كوچيهي
 ،41پالك  5است .نرگس خانِدار است .او ر روز سبح براي بچّه تا و حمسترش صتبهانه
ماده مي كند .حناام بازگشتن به منزشل ،چيز اشي كه در خانه الذم دارند ،ميخترد .ضترف
اي صبهانه را ميشوشد و براي ناحار قذا ميپزد و كمي

الوزشون نااه ميكند .او االوه بر

كار اي خانه ر روز ماداري مطالعه و خيّااي ميكند.
مادر صفره را پحن ميكند و با

ناحار ميخورند .ن ا منتار پدر نميماننتد؛ چتون او در

كارخانه شخچالسازي كار ميكند و ظحر ا به خانه نمي شد .او قذاشش را در محلته كتار متي
خورد .پدرم فتهي قبل ،شتك الوزشتون  02انت خرشتد .متن از مستافرت بتراي ختانواده و
دوستان حدشه وردم .مسلمانان منتار ظهور امام مهدي (عج) ستند.
بُلوار

لزّتبخش

دُچرخه

اناب

ميدوذد
كشتي صازي
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لباص مردانه
واپيما صازي

اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم»

جديد

« درس هشت » 8
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.
امروذه حودود شك سوم مردوم جحان مسلمان حستند و كتاب صماني نحا «قر ن» است.
دشن اسالم ،براي حمهي نياذحاي انسان ،برنامه و دستطورحاي گنتاگوني نتدارد .متا در اشتن
درص با چند فرمان كُتاه كه در قر ن و رواشات اسالمي وجوت دارد ،شنا ميشوش  .حميشه
با نام خدا ،كارحا را قاز كونيد .به حناام برخُرد با دشاران به نحا سالم كونيد .با لبخند با
دشاران برخُرد كونيد .دوصتان خوب ،براي خود انتخواب كونيتد .پيوصتته بتا ادب ستوخن
باوشيد .به بذريار از خود احترام بازارشد .حناام وورود اوستاد در كالص ،به ا تترام او از
جاشتان بولند شوشد .پتيش از بتزا خُتردن ،دستتحاشتتان را بشتوشيد و پت

از خُترددن بتزا

مصواك بزنيد.
سبحانه
امييز ت موراّب ت دوخترم ت حودود ت فاسلهي ت دبياه ت زندهگي ت نسف ت صوزن ت ُ
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اسم:

آموزش زبان فارسي

تبعه:

امتحانات

«كتاب سوم»

جديد

« درس نه » 9
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اين متن غلط اماليي دارد ،لطف ًا صحيح آن را بنويسيد.
فرذند عذشزم صالم روذي كه از ما جودا شودي من و مادرت نارا ت بودش كه مودّاي او را
نميبيني امّا چون ميداني او براي درس خاندن از ما دور شودي و پ

از فراگيري علت و

اغوا به نذمان باز ميگردي خوشهالي  .فرذندم من ح صال ا ببل براي اهصيل در خارج از
كشور بودم؛ ن جا اجربهحاشي را در موذش زبان بته دستت وردم و صتفارشحتاشي را از
اوستادحاش شنيدم كه برخي از نحا را براشت مينوشص  .براي بحتتر و ذوداتر شتادگرفتن
حر زباني ،بيشتر به ن زبان صتهبت كتن .بعتد از كتالص درسحتا را ختوب متالعته كتن و
دربارهي ن با دوصتانت گوفت و گو كن .با شنيدن و گوفتار ضياد بته وشجته بتا حتل زبتان،
لحجهي دروست ن زبان را شاد باير.
بپورس ت كوااحي ت نكتون ت حتي گتاه ت خانتدم ت شتوروع ت امتروذ ت بتارّهي ت دستطورحاي ت
امتهان
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آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس ده » 01
تاريخ:

« امالء تقويتي »

اسالم براي موفّغيّت بشر دسطور اي ضيادي دارد .امام حسن عصكري فرمودند :پليدي تا

را در شك خانه گزاشتند و كليد ن خانه دروق است .در زمان بدش  ،چوپاني بود كه گاحي

بيصبب فرشاد ميزد :گوري مد .دوستان او را كومك نكردند و پشيماني بتراي او صتودي

نداشت .من به خاار صفارش دوكتور از خُردن شتيرشني پرحيتز كتردم .از ناتاه كتردن بته

نامهرم دُري كنيد .شيتان انصان را به پليديحا اشوشغ ميكنتد .گونتاه پليتدي استت .ستبب

مرشزي او صياار كشيدن است.

حميشه ت سوخن ت گُسفند ت طُفان ت رضا ت طش ت خامُش ت خوانواده ت سورعت ت گوربه

01

آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس يازدهم » 00
تاريخ:

« امالء تقويتي »

«شك اسمي » نذدشك ذُ ر بود كه از دانشگاح برگشتت  .خصتته بتودم .متيخواصتت كمتي

استرا ت بكن  .سر را روي بالش گزاشت و دراض كشيدم .ناگحان الفون ظنگ زد .گوشي

را برداشت  .دوصت ابراحي بود .پ

از سالم و ا وال پورسي گوفت :ا متد متيختواح بته

بانك بروم و از ساب پُل بردارم .وقت ك است و طرافيك ضياد استت .شتا متيطتواني بتا

موطور مرا به بانك ببري؟ به حمين خاار باشد ضودار به دفطر مصافراي بروم و بليط بخرم.

مومكن است طمام شود.

پورسيدم ت اولّود ت مشحد ت مرخسّي ت اروسكش ت سدا زد ت اخته ختاب ت شتوما ت حمترا

سحبت

00

ت

آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس دوازدهم » 02
تاريخ:

« امالء تقويتي »

در گزشته انصان براي رفطن به صفر ميباشصت پيشاده بترود شتا از يوانتااي ماننتد اصتب،

شتتتور و  ...استتتفاده كونتتد و مُتتودّت اتتوالني در راح باشتتد .امّتتا امتتروزه بتتا ستتاخطن وصتتاشل

پيشرفطهاي مانند حواپيما ،قتار و كشطي ميطواند در ضمان كوااحي به ماسد برصد.

شتتا حمتتهي اشتتن پيشتترفتحتتاي متتادّي بتته انحتتاشي بتتراي بشتتر كتتافي استتت؟ شتتا انثتتان بتته

پيشرفتحاي مأنوي

نياضمند است؟ انصتان موجتودي استت كته امتروزه بته وصتيلهي

فن وري ميطواند كارحاشي انجام بدحد كه در گزشته نميطوانست.

ماسد ت فربي ت اشنطرنت ت كوااح ت چحرهي ت طابلو ت زعيف ت متالئه ت حر روز ت ذُ ر

01

آموزش زبان فارسي

اسم:

امتحانات

تبعه:

«كتاب سوم»

جديد

« درس سيزدهم » 03
تاريخ:

« امالء تقويتي »

فاامه و علي امروز حمراه پتر و مادرشان به مدرثته رفتنتد .حناتام پيتاده شتودن از ماشتين

مادرشان گفت :بچّه ا من دارم به خوانهي پتر بوزورگ ميروم .شتوما حت پتس از اعتيتل

شودن به ن جا بياشيد .بچّه ا بعد از كالص با خوشهالي به ارف خانهي پتر بوزوري رفتند.

فاامه ميگُيَد :پ

ك

از وورود به خانه مواوجّه شودش خانهي پتر بوزوري شولوق است و حر

سرگرم انجام كاري است .خواله صارا دارد حيات را جوارو متيكونتد .داشتي رضتا دارد

باقچه را طميز ميكوند .داشي جواد دارد اااغ پزشراشي را رنگ ميزند.

شپذخانه ت موراّب ت محماني ت اعجّوب ت پاسوخ ت اولّود ت امصال ت منول ت كومك ت اسمي

03

آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس چهاردهم » 04
تاريخ:

« امالء تقويتي »

صرانجام ضمان عزاب فرا رصيد .خداوند به نوح فرمان داد اي نوح بتا خُتدد از حتر موجتدي

شك جوفت داخله كشطي صوار كون و حمراح شارانت بر كشطي صتوار شتو .اوفتان شتوروع

شود .باران شدشدي از صمان بارشد؛ صيل حمه جا را فرا گرفط و حمهي بوتپرستتان قترق

شودند .نوح و شارانش به خاار سبر و اشمانشان به صتالمت نجتا شافتنتد و زنتدگي ختوب و

خُشي را شوروع كردند .خداوند به او دسطور داد اا كشطي بزرگي بصازد .مردوم بتياشمتان

ن روضگار كه ميدشدند نوح دارد در مكاني دور از درشا كشطي ميصازد.

مصخره ت خوشك ت بدش ت خداپرسطي ت موخالفت ت حداشت ت نا اوميتد ت اغتازاي ت عاتاب ت

نهخر.

04

آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس پانزدهم » 05
تاريخ:

« امالء تقويتي »

روضي كه به اشران متدم اوولتين روضتي كته وارد اشتران شتودم بته محمتان صتراي جامئت

المصطفی رفت  .ن جا حي كس را نميشناخت  .حتر كت

صترگرم كتاري بتود؛ گتوروحي

داشتند الوشزشون اماشا ميكردند .بعزي داشتند با حت گوفتت و گتو متيكردنتد و برختي

داشتند با الفون حمراه سُهبت ميكردند .شك نفر كه بعدن فحميدم اث او علي حصين است

در گوشهاي از صالن انتزار مشاول فكر كردن بودم .به او نذدشك شودم و صتالم كتردم .بتا

لبخندي پاسوخ را داد .خُدم را به او موعرّفي كردم و گوفت  :اثم حصتن استت .متن احتل

لوبنان صت .

طالش ت صخت ت گورو ي ت ح دشار ت نا اوميد ت حتمن ت موفّغ ت كُتاح ت متيشته ت كومتك ت

دوصت
05

آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس شانزدهم » 06
تاريخ:

« امالء تقويتي »

محمّد به اازهگي به اشران مده است .پدر و مادر او در كشور چين زنتدهگتي متيكننتد .او

حمصرش را با خود به اشران ورده است .نام حمصر او «مانا» است .نحا اساث خانهي خود

را در چين فوروختهاند و ميخاحند در شهر قتوم وصتاشل جدشتد بخرنتد .محمّتد بتا كومتك

دوصتش ادرشس در صاختماني چهار اباه شك خانه اشجاره كرده است .نحا با ح حمصاشه

شودهاند و رفتو مد دارند .ادرشت

و خوانتوادهاش در طبغتهي دوم عابارامتان زنتدهگتي

ميكونند و محمّد در اباهي سوم خانه گرفته است .منذل او داراي شك سالون پزشراشتي ،دو

اوااقه خاب ،شپذخانه و صروش

بحداشتي است.

سانثور ت دوختر ت ُكدكستان ت ضيادي ت احل ت نغّاشي ت حفض ت مهدي ت حودود ت بستهگان

06

آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس هفدهم » 07
تاريخ:

« امالء تقويتي »

كشور اشران در بارّهي سيشا برار دارد .پاياختت اشتران احتران استت .احتران شتحري

بذري و پورج عيّت است .در اشران شحر اي دشدني و ذشاراي ماننتده استفحان ،شتيراض،

شذد ،طبرشز ،مشحد و قوم وجود دارد .حر صال گردشارانه ضيادي از ن دشدن متيكوننتد.

حر صال مليونحا نفر از داخل و خوارج اشران براي ذشارت به ن جا ميروند .بتذرياترشن

درشاچيهي جحتان خاتر استت كته در شتومال اشتران بترار دارد .در ااتراف اشتن درشاچته،

جنالحاي بسيار ضيباشي وجود دارد .در جونوب اشران خليج فارص بتا جتذشرهحتاشي چتون

اونب بذري و كُچك اَبومسا ،بش و كيش برار دارد.

بصمت ت كوحصتاني ت ارافاه ت رستاحاي ت گول ا ت مصلمان ت مصيحي ت زراوشتي ت شحودي ت

وانشان
07

آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس هجدهم » 08
تاريخ:

« امالء تقويتي »

او بصيار نارا ت بود .مودّت ضيادي با نارا تي سبر كرده بود .قسّه خرده بود .اابتش امتام

شوده بود .به مسجيد رفت .خدمت پيامبر رصيد و حمهي نارا تيحاشش را اأرشف كترد .شتا

رسولاهلل بصتاان را بصيار دوصت دارم .ميشه به خانهيشان ميروم و بته نحتا كومتك

ميكن ولي نان اشناور نيستند .اسمي گرفتهام از امروض به نحا صر نذن و حمتاناتور

كه نحا به من كومك نميكنند من ح

نحا را شاري نده

 .پيامبر چند لهوه به چحرهي

مرد نااح كرد .ن گاح با محرباني به او فرمود :بته كصتاني كته بته اتو بخشتش نمتيكننتد

بخشش كن .با نحا كه با او رفت و عامد ندارند رفت و عامد كن و كصاني كته اتو را ذار

دادهاند ،ببخش.

سوخنان ت حذرت ت بلب ت اَسَر ت گاشته ت اشتباحي ت خاار ت اسمي ت خوشهال
08

آموزش زبان فارسي

اسم:
تبعه:

«كتاب سوم»

امتحانات
جديد

« درس نوزدهم » 09
تاريخ:

« امالء تقويتي »

او خاحد مد با دونياشي از محرباني .وبتي بياشد دولت عيمان و ادالت را خاحتد ورد و ت

ست دشدهگان را از صتماران خاحد گرفت .او خاحتد متد .ن كته صتفينهي نجتا استت و

عومري چون نوح دارد .خداوند بذري امام موشكالت و صختي ا را بتراشش صتان خاحتد

نمود .دولتش شرغ و قرب ل را فرا خاحد گرفت .او خاحد متد .حمتان كته از دشتدهگتان

پنحان است .امّا چون فطابي در پوشت ابرحا نورعفشاني ميكنتد .حمته منتتذر او حصتتند.

امام پيرووان ادشان خداشي براي ظحورش دوعا ميكنند .زراوشتيان ،مسي يان ،موسلمانان

و  ...نامش مهدي است و پيامبر اصالم حارت محمّد موندهي مدنش را داده است

خر الامان ت فرذندان ت زاحر ت دونيا ت ذول ت مالومان ت اندوح ت بد ند ت مهمود ت دروصت

09

آموزش زبان فارسي

اسم:

امتحانات

تبعه:

«كتاب سوم»

جديد

« درس بيستم » 21
تاريخ:

« امالء تقويتي »

«دانش موض باحوش» فسل پاشيذ فرا رسيده بود .مدرصه ا باز شده بود .بچّتهحتا روي ستندلي

نشصته بودند كه موعلّ جدشد وارد كالص شود .موعلّمي كه ميگوفتند ،اعتغتاد بته ختدا نتدارد.

معلّ در شكي از روذحا پس از وارد شودن در كالص چند لهوته ستكو كترد و گفتت :بچّتهحتا

شوما اخطه سياه را ميبينيد؟ حمه گوفتند :بله .ميذ و ستندلي را متيبينيتد؟ بلته .در و پنجتره را

ميبينيد؟ بله .شا شوما خدا را ميبينيد؟ دانش متوذ بتاحوش ادامته داد :عغتل انصتانحتا دشتده

نميشود ،پ

ن ا عغل ندارند .ما از رفتار انصان ميفحمي كته صتا ب عغتل استت و از اشتن

حمه شيافتي و عزمت ميفحمي كه اشن جحان ساحب خداشي بذري و اوانا است.

مواوجّه ت جلو ت ببول ت فرحنگ ت مصخره ت كحنه ت واشتبورد ت شولوغ ت طابلو ت ذار

11

