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 متن امالی فارسی

 سخن و دوراندیش.  دوست و بردبار و کمنع باش و علماگر طالب علم باشی، پرهیزگار و قا 

 شود.به درگاه پروردگار پذیرفته نمی ،یسته در هنگام قهرزیرا کردار شا ؛کنیوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهرای اب 

  داده است خداوند علیم به آدمی آنچه صالح دین و دنیای او در آنهاست و منع کرده است از آدمی، دانستن امری چند

 را که در شأن و طاقت او نیست دانستن آنها.

 ّآمد، همگی نام او را بر زبان شناختند، هرجا سخن از هوش و فراست به میان میین را میهمۀ آنانی که نصیرالد

 راندند.می

 باید سیرتی میگردد. پس در هر عمل که هست، نیکوات دراز باد! عمل، به مرد بزرگ و شریف کاردان گفت: زندگانی 

 و داد.

 ماند که در دامان خود، ها، به گلستانی میستردگی جغرافیایی و رنگارنگی لهجهایران ما با همۀ فراخنای فرهنگی و گ

 پروراند.عزیزکانی را می

 کنند. کنند، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ میآرزومندم صبور باشی، نه با کسانی که اشتباهات کوچک می

به پول و ثروتی رسیدی، آن را پیش رویت بگذاری اگر  و ای هم بر خاک بیفشانی هرچند خُرد بوده باشدامیدوارم دانه

 و بگویی: این، دارایی من است.

 مرا از خواب در هنگام طلوع خورشید صدای نازکی  زنید وقتی کهها خوابیدم. البد حدس میشب نخست، روی شن

ا وقار تمام مرا بیدار کرد، تا چه حد، دچار حیرت و شگفتی شدم! چشمم به آدمک بسیار عجیبی افتاد که ب

 نگریست! او خود را شاهزادۀ کوچک معرفی کرد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ندیدرس را مشاهده نما نیا ندرج در سربرگ، سوالم تیتوانند با مراجعه به سایهمکاران محترم م و زیآموزان عزدانش

 

 انجام گيرد.« هادفتر ثبت شاخص» مندرج در « امال يشيوه نامه»دانش آموزان، بر اساس همکار ارجمند، شايسته است ارزيابي امالي 

 

Hamkelasi.ir       T.me/ihamkelasi


