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متن امالی فارسی

« لطفاً متن امال را دبیران ادبیات بخواننذ »

 ای ابَذز ،هبادا با بسادز هسلواًت قْس کٌی؛ شیسا کسداز ضایستِ دز ٌّگام قْس ،بِ دزگاُ پسٍزدگاز پریسفتِ ًویضَد.
 دز خَاًدى هتيّای تَصیفی اش لحي تَصیفی ٍ آٌّگی آزام ٍ لطیف بْسُ هیگیسینّ .وچٌیي دقّت دز هفَْم جولِّا
دز ًَع بیاى آٌّگ کالم هؤثّس است.
 دز ٍاقغ دٍستاى دز توام لحظِّای خَضی ٍ ًاخَضی بِ ها کوک هیکٌٌد .هصاحبت با یک دٍست خَب ٍ ضکیبا
ّوچَى ٍشش ًسین دلاًگیصی است کِ احساس آزاهص ٍ صفای دزٍى زا دز ها شًدُ هیساشد.
 دیَاى حافظً ،اهۀ شًدگی ٍ شًدگیًاهۀ هاست .حافظ بِ ها خَب شیستي ٍ ضاد شیستي هیآهَشد .حافظ حکیوی هتفکّس
ٍ تفکّس بساًگیص است .فسشاًِای است با اًدیطِّای ػویق ػسفاًی ٍ ػَاطف ضزف اًساًی.
 هسد بیواز با کلواتی هقطّغ اش دٍست داًطوٌدش توٌّا کسد کِ یکی اش هسائل ػلوی زا کِ شهاًی با ٍی دز هیاى گراضتِ
بَد ،باشگَید .هسد گفت :ای دٍست گساهی ،اکٌَى چِ جای ایي پسسص است؟ بیواز گفت « :بداًن ٍ بویسم بْتس است یا
ًاداًستِ ٍ جاّل دزگرزم».
 دادُ است خداًٍد ػلین بِ آدهی آًچِ صالح دیي ٍ دًیای اٍ دز آىّاست ٍ هٌغ کسدُ است اش آدهی ،داًستي اهسی
چٌد زا کِ دز طاقت اٍ ًیست داًستي آىّا.
 چیصی کِ اش ٍجَد ضاّصادُ هسا تا ایي دزجِ هفتَى خَد هیساشدٍ ،فای اٍ ًسبت بِ گل است ٍ ایي تصَیس گل سسخ
است کِ دز ٍجَد اٍ ،حتّی بِ ٌّگام خَاب ًیص ّوچَى ضؼلۀ چساؽ هیدزخطد.
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