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 متن امای فارسی

 «لطفاً متن اما را دبيران ادبيات بخوانند »                                     
 اًسبى بز »فزهبیٌس:  یق است کِ پیبهبز گزاهی اسام هیًطیي بز هٌص ٍ کززار اًسبى چٌبى هْن ٍ عو تأثیزگذاری ّن

 «ًطیي ذَز است زیي ٍ آییي زٍست ٍ ّن

 
 

  سري ًبپزسیسُ هگَی ٍ اس گفتبر ذیزُ پزّیش کي. چَى ببسپزسٌس، جش راست هگَی. تب ًرَاٌّس کس را ًصیحت هگَی
سزُ  کس را پٌس هسُ. اس جبی تْوت ِ کسی را کِ پٌس ًطٌَز کِ اٍ ذَز اٍفتس. زر هیبى جوع ّیچٍ پٌس هسُ؛ ذبصّ

 پزّیش کي ٍ اس یبر بساًسیص ٍ بسآهَس بگزیش.

 
 

  هبزر، گزاهی گَّزی است کِ زر کبرگبُ آفزیٌص ذسای هْزببى، ّوتبیی ًسارز. اگز فزسًس را ًبذَضی ٍ گشًسی رٍی
کَضٌس تب آراهستبى ذبًِ را بِ  م است ٍ ّزگبُ هبزر را اًسٍُ ٍ آسیبی فزاگیزز، فزسًساى ًیش هیًوبیس، هبزر ًبذَش ٍ ًبآرا
  ذَیبى را اس هْز رخ هبزر زٍر بسارًس. آراهص ببسآٍرًس ٍ ذفبش

 

 

 ِاش  رسبًس. ببسی اٍ هطبلعِ ٍ تحقیق، فزیبزّبی کَزکبًِ گذضت ٍ ذَز را بِ هحضز زرس استبز هی ّب هی آرام اس کَچ
 یبفت. کزز ٍ پبسد زلرَاّص را هی ای را حل هی اش ٌّگبهی بَز کِ هسئلِ حث ٍ هٌبظزُ بب زیگز ضبگززاى ٍ ضبزابیب

 
 

  ،تأهل کي زر هصلحت پٌْبى کززى عوز ّز کس اس اٍ، سیزا کِ اگز هقسار عوز ذَز را بساًس، اگز عوزش کَتبُ ببضس
 زراس ذَاّس بَز، اهیس بقب ذَاّس زاضت.سًسگی بز اٍ ًبگَار ذَاّس بَز ٍ اگز بساًس کِ عوزش 

 
 

 ِبرٓ ذَز اس پزًسگبى کَّی استفبزُ کززُ است ٍ ای سرٌبى اٍ زریبفتن کِ ضبّشازُ بزای بیزٍى آهسى اس سیّ هي اس اب
 کٌس. ّب را آغبس هی برُاًسٍسی سزکطی بِ سیّ ٍجَ ٍ زاًص یببس بزای جست برگبى هیٌّگبهی کِ ذَز را هیبى سیّ
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 نقص عضو یدي
  
 اًسبى بز »فزهبیٌس:  ًطیي بز هٌص ٍ کززار اًسبى چٌبى هْن ٍ عویغ است کِ پیبهبز گزاهی اسام هی تأثیزگشاری ّن

 «.ًطیي ذَز است زیي ٍ آییي زٍست ٍ ّن

 

 

 گَی ٍ اس گفتبر ذیزُ پزّیذ کي. چَى ببسپزسٌس، جش راست هگَی. تب ًرَاٌّس کس را ًسیحت هگَی سري ًبپزسیسُ ه
سزُ  کس را پٌس هسُ. اس جبی تحوت ٍ پٌس هسُ؛ ذَاصِّ کسی را کِ پٌس ًطٌَز کِ اٍ ذَز اٍفتس. زر هیبى جوع ّیچ

 پزّیش کي ٍ اس یبر بساًسیص ٍ بسآهَس بگزیذ.

 
 

 ًسی رٍی ًسارز. اگز فزسًس را ًبذَضی ٍ گذ هبزر، گزاهی گَّزی است کِ زر کبرگبُ آفزیٌص ذسای هْزببى، ّوتبیی
کَضٌس تب آراهستبى ذبًِ را  بی فزاگیزز، فزسًساى ًیش هیًبآرام است ٍ ّزگبُ هبزر را اًسٍح ٍ آصیًوبیس، هبزر ًبذَش ٍ 

  هبزر زٍر بسارًس.ذَیبى را اس هْز رخ  بِ آراهص ببسآٍرًس ٍ ذفبش

 
 

 ِاش  ، فزیبزّبی کَزکبًِرسبًس. ببسی اٍ هطبلعِ ٍ تحقیق ز زرس استبز هیرا بِ هحظ گذضت ٍ ذَز ّب هی آرام اس کَچ
 یبفت. ّص را هیکزز ٍ پبسد زلرب ای را حل هی ئلِاش ٌّگبهی بَز کِ هس زُ بب زیگز ضبگززاى ٍ ضبزابیبْث ٍ هٌبض

 
 

 ى عوز ّز کس اس اٍ، سیزا کِ اگز هقسار عوز ذَز را بساًس، اگز عوزش کَتبُ ببضس، تعول کي زر هسلحت پٌْبى کزز
 سًسگی بز اٍ ًبگَار ذَاّس بَز ٍ اگز بساًس کِ عوزش زراس ذَاّس بَز، اهیس بقبء ذَاّس زاضت.

 

 ِستفبزُ کززُ است ٍ گبى کَّی ا ای سرٌبى اٍ زریبفتن کِ ضبّشازُ بزای بیزٍى آهسى اس سیّبرٓ ذَز اس پزًسُ هي اس اب
 کٌس. ّب را آغبس هی اًسٍسی سزکطی بِ سیّبرُ جَ ٍ زاًص  یببس بزای جست گبى هی ٌّگبهی کِ ذَز را هیبى سیّبرُ
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