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 متن امالی فارسی

 

 ًٍی آفتاب. ضعلۀ چراغ ٍی هاُ است ٍ ستَى ٍفرش ٍی زهیي است ٍلکي سمفی بی خداست ٍ ۀایي عالن خا 

 ٍ ّای زًدگی د، در برابر دضَاریدٍستاى فراٍاى دارً ارتباطی گستردُ ٍ ، افرادی کِ ضبکۀزًدگی کًٌَی در خْاى

  .ترًدهَفّك

 دّد از ی زیبایی کِ خْاى بِ ضوا ًطاى هیّاضکَُ در تواهی خٌبِ بیطتریي استفادُ را ببرید. عظوت ٍ ،از ّر حس

 طریك ابسار ارتباطی هتعددی است.

 در  اًد ٍدر َّایص پرٍردُ اًد ٍاز آبص ًَضیدُ اًد ٍّوۀ ایٌاى کِ در خاکص بسرگ ضدُ ،ۀ ایراًیاى استّوآى ى از ایرا

 .اًدلراری کردُآضَبص بی

 ٍاضد تا زیادُ بِ خَدت غرُّ حك بکن یکی از آًْا اعتراضص بِهٌدم کِ دضوي ًیس داضتِ باضی، کِ دستبرایت آرز

 ًطَی.

 بعِ بِ دست چَى رابعِ بسرگ ضد، پدر ٍ هادرش بوردًد ٍ در بصرُ لحطی عظین پیدا ضد ٍ خَاّراى هتفرّق ضدًد ٍ را

 فرهَد.ظالوی افتاد. آى خَاخِ اٍ را بِ رًح ٍ هطمّت کار هی

 َرًدَر ضًَد. ّا آگاّی یابٌد ٍاًدام ، ّوۀچَى یک اًدام را رًدی رسد ،، خولِ چَى یک تي استهٌاىل هؤثَه 

 از  ضد ًٍویاش بیرٍى کس از سیٌِیافت ٍکیٌۀ ّیچهصیبتی آراهص ًویس از کّیچ ،اگر فراهَضی در آدهی ًبَد

 ضد.هٌد ًویّای دًیا بْرُیک از ًعوتّیچ

  چِ سعادتی  آب آضاهیدًی ّن ًدارم ٍ ام ٌٍَز َّاپیوای خَد را تعویر ًکردُزیباست! ٍلی حیف کِ هي ّتَ خاطرات

 ای برٍم.ستن بِ چطوِاًتَبَد اگر هی

 

 

 

 

 

 

 .ٌدیدرس را هطاّدُ ًوا يیا ٌدرج در سربرگ، سَاله تیتَاًٌد با هراخعِ بِ سایّوکاراى هحترم ه ٍ سیآهَزاى عسداًص
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