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ماه است و  یتر است و چراغ و بیعج ن،یستون و ا یب یاست و لکن سقف نیزم یعالم خانة خداست و فرش و نیا

غافل که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و  ن،یا بیستارگان و نور عجا یو یها لیآفتاب و قند یشعلة و

 گنجد. ینم یدر و

 ند،یهستند. هر که با بدان نش ییشکوفا یبرا یدهند و همراهان خوب یرا به ما نشان م یبخت کیراه ن ،یواقع دوستان

 متّهم گردد.  شانیا قتیاثر نکند، به طر یدر و شانیا عتیطب زیاگر ن

دو کس رود  انیکه به حضور او م یبه سخن خود قطع نکند و در محاورات یگریو سخن د دینگو اریکه بس دیبا یآدم

 ، مداخلت نکند. ، در آن مشارکت ندهند ، استراق سمع نکند و تا او را با خود دارند دهیو اگر از او پوش دیخوض ننما

ماند  یم یلهجه ها به گلستان یها و رنگارنگ شیگو یو گوناگون ییایجغراف یو گستردگ یفرهنگ یما با همة فراخنا رانیا

 یدر کامشان م شیجان خو رةیوراند و شپر یتوجّه به رنگ و چهره، نوا و ناله م یرا ب یزکانیکه در دل و دامان خود عز

 دارد.

 ست،یغم ن چیهمه ه نیو دست شکسته، مرا از ا رمیمادر و پدر و اس یو ب بمی! غریبر خاک نهاد و گفت: اله یرو رابعه

ن خواهد بود؛ چنان که مقرّبا تیغم مخور، فردا جاه» که  دیشن یآواز« نه؟ ای یهست یبدانم که راض دیبا یتو م یالّا رضا

 «.آسمان به تو نازند

چند را  یدانستن امر یاو در آنهاست و منع کرده است از آدم یایو دن نیآنچه صالح د یبه آدم میداده است خداوند عل 

 دانستن آنها. ستیکه در شأن و طاقت او ن

آشکار  نکهیا یبرامن است فقط  ییدارا نی: اییو بگو یبگذار تیرو شیآن را پ ،یدیرس یمندم اگر به پول و ثروت آرزو

 است. یاست؛ امّا خدمتگزار خوب یپول ارباب بد یاست! آر یگریشود کدامتان ارباب د

مسئول آن  شهیهم ،یکن یکه هر چه را اهل یببر ادیهرگز از  دیتو نبا یرا فراموش کرده اند، ول قتیحق نیها ا آدم

 بود. یخواه
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بنویسید.    کرده وصحیح آنها را غلط امالیی وجود دارد آنها را پیدا 02متن زیر  دانش آموز عزیز در
ماه  یتر است و چراغ و بیعج ، نیستون و ا یب یاست و لکن سقف نیزم ، یعالم خانة خداست و فرش و نیا

بس بزرگ است و چشم تو  قافل که خانه نیا بیستارگان و تو از اجا یو یها لیآفتاب و قند یاست و شعلة و

 .گنجد ینم یبس مختسر و در و

هستند. هر که با بدان  ییشکوفا یبرا یدهند و همراهان خوب یرا به ما نشان م یبخت کیراه ن ، یواقع دوستان

و سخن  دینگو اریکه بس دیبا یمتّهم گردد. آدم شانیا قتی، به تر اصر نکند یدر و شانیا عتیطب زیاگر ن ، ندینش

 دهیو اگر از او پوش دیدو کس رود خوظ ننما انیکه به حضور او م یسخن خود قتع نکند و در مهاورات به یگرید

 .، مداخلت نکند ، استراغ سمع نکند و تا او را با خود، در آن مشارکت ندهند دارند

 یه گلستانلحجه ها ب یها و رنگارنگ شیگو یو گوناگون ییایجغراف یو گستردگ یفرهنگ یما با همة فراخنا رانیا

 شیجان خ رةیپروراند و ش ی، نوا و ناله م توجّه به رنگ و چهره یرا ب یزکانیماند که در دل و دامان خود عز یم

 .دارد یدر کامشان م

غم  چیهمه ه نی، مرا از ا و دست شکسته رمیمادر و پدر و اس یو ب بمی! قریبر خاک نهاد و گفت: اله یرو رابعه

  نه؟ ای یهست یبدانم که راز دیبا یتو م یرضاالّا  ، ستین

 « خواهد بود؛ چنان که مغرّبان آسمان به تو نازند تیغم مخور، فردا جاح» که  دیشن یآواز

  یدانستن امر یاو در آنهاست و منع کرده است از آدم یایو دن نیآنچه سالح د یبه آدم میداده است خداوند ال 

 .دانستن آنها ستیچند را که در شأن و طاقت او ن

 نکهیا یمن است فقط برا ییدارا نی: اییو بگو یبگزار تیرو شیآن را پ ، یدیرس یاگر به پول و ثروت آرزومندم

 .است یاست؛ امّا خدمتگذار خوب یپول ارباب بد یاست! آر یگریآشکار شود کدامتان ارباب د

مسئول  شهیهم ، یکن یچه را اهلکه هر  یببر ادیهرگز از  دیتو نبا ی، ول را فراموش کرده اند قتیحق نیها ا آدم

   بود. یآن خاه
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