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 متن امالی فارسی

 های آب ،های سختگسترانیده و از زیر سنگ ،ه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخنگا ،در زمین

 لطیف روان کرده.

 و همراهان خوبی برای شکوفایی بهتر هستند. دهندراه نیک بختی را به ما نشان می ،دوستان واقعی 

 هم گردد.به طریقت ایشان متّ ،اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند ،هر که با بدان نشیند 

 ان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بد اندیش و بد آموز بگریز. به غم مردم

 شادی نکنند.

 گیر را دوست دارد.روی و آسانگشاده ،روی و خندان باش که خدای تعالیسخن بگوی. گشاده ،به اندازة نیاز ،ای ابوذر 

 ّکوتاه اگر عمرش  ،زیرا که اگر مقدار عمر خود را بداند ،در مصلحت پنهان کردن عمر هر کس از او ،لل کن ای مفضّتأم

 امید بقا خواهد داشت. ،زندگی بر او ناگوار خواهد بود و اگر بداند که عمرش دراز خواهد بود ،باشد

 یکی در جمعشان مورد اعتمادت  ،دار که دست کمبرخی نادوست و برخی دوست ،آرزو دارم دوستانی داشته باشی

 باشد.

 چون خورشید خواهد درخشید. صدای پای دیگران زندگی من  ،ولی تو اگر مرا اهلی کنی ؛زندگی من یکنواخت است

 ولی صدای پای تو همچون نغمة موسیقی مرا از النه بیرون خواهد کشید. ؛مرا به النه فرو خواهد خزاند

 های زبانی است که میهن را در پرورندگی و همزیستی به مام یا از همان دست ترکیب ؛ایدرا شنیده« مام میهن»ترکیب

 نشین کرده است.مادر همانند و هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ندیدرس را مشاهده نما نیا ندرج در سربرگ، سوالم تیتوانند با مراجعه به سایهمکاران محترم م و زیآموزان عزدانش
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