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متن امالی فارسی

« لطفاً متن امال را دبیران ادبیات بخواننذ».

 إ اتَرس ،خذاًٍذ تِ س٘وإ ظاّش ٍ داساّٖٗا ٍ گفتِّاٗتاى ًوًٖگشد؛ تلکِ تِ دلّا ٍ کشداستاى هًٖگشد.
 دس صه٘ي ًگاُ کي کِ چگًَِ تساط تَ ساختِ است ٍ خَاًة ٍٕ فشاخ گستشاً٘ذُ ٍ اص صٗش سٌگّإ سخت آبّإ
لط٘ف سٍاىکشدُ تا تش سٍٕ صه٘ي هٖسٍد ٍ تِ تذسٗح ت٘شٍى هٖآٗذ.
 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.
 اهشٍص ّو٘ي حسّ هطتشکّ ،نخَضٖ ٍ ّنکَضّٖ ،وضٗستٖ ها سا هعٌا هٖتخطذ .تِ ّو٘ي سثة است کِ هلّت اٗشاى،
ٗکصذا چًَاى ض٘ش هٖغشًّذ ٍ ًذإ ٍاحذٕ سا تشهٖآٍسًذ.
 سٍصّا هٖگزضت ٍ ّش سٍص ،دسخت ٍخَد ًص٘شالذّٗي پشتاستش هٖضذ؛ اهّا ّشچِ ت٘طتش هٖآهَخت ،عطق ٍ عالقِاش تِ
داًصاًذٍصٕ ت٘طتش هٖضذ.
 الْٖ! تَ هٖداًٖ کِ َّإ دل هي دس هَافقت فشهاى تَست ٍ سٍضٌاٖٗ چطن هي دس خذهت دسگاُ تَ .اگش کاس تِ دست
هي استٖٗ ،ک ساعت اص خذهتت ً٘اسَدهٖ.
ً عوت فشاهَضٖ دس آدهٖ ،اگش تأهّل کٌٖ ،عظ٘نتش است اص ًعوت ٗادآٍسٕ .اگش فشاهَضٖ دس آدهٖ ًثَدّ٘ ،چکس اص
هص٘ثتٖ آساهص ًوٖٗافت ٍ کٌ٘ٔ ّ٘چ کس اص سٌِ٘اش ت٘شٍى ًوٖضذ ٍ اص ّ٘چٗک اص ًعوتّا ،تْشُهٌذ ًوٖضذ.
 هي ٍ ضاّضادُ کنکن تا ّن دٍست ضذٗن .هي ّشسٍص چ٘ضٕ اص سّ٘اسُ ٍ اص عضٗوت ٍ اص هسافشت اٍ هٖفْو٘ذم .هثالً
پٖ تشدم کِ ضاّضادُ دس س٘اسٓ خَد گلٖ داسد کِ تِ اٍ هْش هٍٖسصد.

هوکار ارجوند ،ضايسته است ارزيابي اهالي دانص آهوزاى ،بر اساس «ضيوه ناههي اهال» هندرج در « دفتر ثبت ضاخصها» انجام گيرد.

داًصآهَصاى عضٗض ٍ ّوکاساى هحتشم هٖتَاًٌذ تا هشاخعِ تِ ساٗت هٌذسج دس سشتشگ ،سَال اٗي دسس سا هطاّذُ ًواٌٗذ.

