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 متن امالی فارسی

 «لطفاً متن امال را دبیران ادبیات بخواننذ.» 
 ًٖٗگشد. هٖ ّا ٍ کشداستاى ًگشد؛ تلکِ تِ دل ّاٗتاى ًوٖ ّا ٍ گفتِ إ اتَرس، خذاًٍذ تِ س٘وإ ظاّش ٍ داسا 

 ّإ  ّإ سخت آب دس صه٘ي ًگاُ کي کِ چگًَِ تساط تَ ساختِ است ٍ خَاًة ٍٕ فشاخ گستشاً٘ذُ ٍ اص صٗش سٌگ

 آٗذ. سٍد ٍ تِ تذسٗح ت٘شٍى هٖ کشدُ تا تش سٍٕ صه٘ي هٖ لط٘ف سٍاى

  آدهٖ تاٗذ کِ تس٘اس ًگَٗذ ٍ سخي دٗگشٕ تِ سخي خَد قطع ًکٌذ. اگش سؤال اص خواعتٖ کٌٌذ کِ اٍ داخل آى

 خواعت تَد تش اٗطاى سثقت ًٌواٗذ.

 تخطذ. تِ ّو٘ي سثة است کِ هلّت اٗشاى،  کَضٖ، ّوضٗستٖ ها سا هعٌا هٖ خَضٖ ٍ ّن اهشٍص ّو٘ي حسّ هطتشک، ّن

 آٍسًذ. ٍاحذٕ سا تشهٖ ًذإغشًّذ ٍ  صذا چًَاى ض٘ش هٖ ٗک

 ٖاش تِ  عطق ٍ عالقِ ،آهَخت چِ ت٘طتش هٖضذ؛ اهّا ّش شالذّٗي پشتاستش هٖدسخت ٍخَد ًص٘ ،گزضت ٍ ّش سٍص سٍصّا ه

 ضذ. اًذٍصٕ ت٘طتش هٖ داًص

 !ْٖدل هي دس هَافقت فشهاى تَست ٍ سٍضٌاٖٗ چطن هي دس خذهت دسگاُ تَ. اگش کاس تِ دست داًٖ کِ َّإتَ هٖ ال 

 هي استٖ، ٗک ساعت اص خذهتت ً٘اسَدهٖ.

 کس اص  تش است اص ًعوت ٗادآٍسٕ. اگش فشاهَضٖ دس آدهٖ ًثَد، ّ٘چ ًعوت فشاهَضٖ دس آدهٖ، اگش تأهّل کٌٖ، عظ٘ن

 ضذ. هٌذ ًوٖ ّا، تْشُ ٗک اص ًعوتضذ ٍ اص ّ٘چ اش ت٘شٍى ًوٖ ٗافت ٍ کٌ٘ٔ ّ٘چ کس اص سٌِ٘ هص٘ثتٖ آساهص ًوٖ

 فْو٘ذم. هثالً  سٍص چ٘ضٕ اص سّ٘اسُ ٍ اص عضٗوت ٍ اص هسافشت اٍ هٖن. هي ّشکن تا ّن دٍست ضذٗ هي ٍ ضاّضادُ کن 

 ٍسصد. پٖ تشدم کِ ضاّضادُ دس س٘اسٓ خَد گلٖ داسد کِ تِ اٍ هْش هٖ

 
 

 

 

 

 

 .ٌذٗهطاّذُ ًوادسس سا  يٗا ٌذسج دس سشتشگ، سَاله تٗتَاًٌذ تا هشاخعِ تِ ساّٖوکاساى هحتشم ه ٍ ضٗآهَصاى عضداًص
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