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متن امای فارسی

 داعیِای دس دسٍى هي پذیذ آهذ کِ بِ ّیچ ٍجِ دس آى حالت کِ بَدم ،ساضی ًتَاًستن بَد .داساییام
بفشٍختن ٍ اسب خشیذم ٍ اص ٍطي خَیص سحلت کشدم.

 سٍباُ آّی کطیذ ٍ گفت :صًذگی هي یکٌَاخت استٍ،لی تَ اگش هشا اّلی کٌی ،صًذگی هي چَى خَسضیذ
خَاّذ دسخطیذ.

 سعذی دس گلستاى آٍسدُ است ّ " :ش کِ با بذاى ًطیٌذ اگش طبیعت ایطاى دس اٍ اثش ًکٌذ بِ طشیقت ایطاى
هتْن گشدد "

 اثش گزاسی ّن ًطیي بش هٌص ٍ کشداس اًساى آى چٌاى هْن ٍ عویق است کِ سسَل اکشم ،هی فشهایذ:
«اًساى بش دیي ٍ آییي دٍست ٍ ّن ًطیي خَد است».

ً صیشالذیي داًطوٌذ بضسگ ایشاًی ّوچَى کَُ آّي خستگی ًاپزیش بَد ّیچ گاُ دس چْشُاش خستگی

دیذُ ًویضذ ّویطِ هیخَاست بذاًذّ ،ش جا اص َّش ٍ فشاست ٍ صیشکی سخي بِ هیاى هیآهذ ًام اٍ سا بش

صباى هی ساًذًذ.

 دٍست ٍاقعی بایذ چَى آییٌِ ّواى قذس کِ خَبیّا سا پیص چطن هیآٍسد عیبّا سا ّن بیصذا ٍ بی
ّیاَّ فقط بِ خَدهاى باص گَیذ.

 پس خذاًٍذ علین بِ اًساى آًچِ صاح دیي ٍ دًیای اٍ دس آًْاست دادُ است ٍ اص آدهی داًستي آًچِ دس

ضأى ٍ طاقت اٍ ًیست هٌع کشدُ است ٍ بِ آدهی دسد دادُ است تا تَاضع کٌذ ٍ قذس ساهتی بذاًذ ٍ تضشع

کٌذ ٍ بِ هشدم صذقات دّذ ٍ بِ دسگاُ خذا خضَع ًوایذ.

 اهیذٍاسم داًِای بش خاک بیفطاًی ٍ با سٍییذًص ّوشاُ ضَی تا دسیابی چقذس صًذگی دس یک دسخت جشیاى
داسد.

 خذایا بِ رلّت هشا اص دسگاّت هشاى کِ هي دس دیگشی ًویضٌاسن ٍ چشاغ یقیي سا بشاین فشا داس ٍ دستن سا اص
بذ کشدى کَتاُ داس.

داوشآمًزان عسیس ي َمکاران محترم میتًاوىد با مراجعٍ بٍ سایت مىدرج در سربرگ ،سًال ایه درس را مشاَدٌ ومایىد.

