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  92نوبت اول پايه ششم دبستان شهيد گوهري مهران دي ماه متن امالي فارسي 

مشاورت كردن در كارها از قوي رأيي مردم باشد و از تمام عقلي و پيش بيني ، چه هر كس را دانشي        

  .باشد و هريكي چيزي داند ؛ يكي بيش تر و يكي كم تر 

پس به كار دوستان انديشه كن و دوستي ايشان به مردمي و احسان ، تازه دار و چون دوست نو گيري ،          

  . پشت بر دوستان كهن ، مكن 

بدان كه آفات زبان ، بسيار است و زيان هاي آن بي شمار ؛ از اين است كه ثواب خاموشي و فوايد آن ،       

  .بي نهايت بود 

م بياباني سخت و راهي دراز را پشت سر نهاده ، خسته و تشنه است ، با جست و جوي رستم در خان دو         

فراوان ، چشمه اي مي يابد ، آبي مي نوشد و سر وتن مي شويد و رخش تيمار مي كند و پس از نخجير به 

  .خواب مي رود و بدين سان ، خان دوم را نيز با موفّقيت به فرجام مي رساند

شناسنامه و سند شناخت . است و من عامل پيوستگي و اتّحاد همه ي اعضاي اين خانه ام وطن خانه شم       

  .شما در هر بخش از ايران و در هر گوشه ي جهان ، من ، زبان ملّي ايرانيان يعني زبان فارسي هستم 


