
 !متن تولد برای عزیزان

 ها،بی شک یکی از بهترین روزهای زندگی هر کسی روز تولدش حساب می شود و این مناسبت 

 .امروزه نسبت به گذشته اهمیت فوق العاده ای پیدا کردند

 معموال هرکسی به اندازه توان خودش این روزها را جشن می گیرد و با برگزاری دورهمی هایی،

 .بهانه ای برای شاد بودن و کنار هم بودن، پیدا می کنند

 ودشان را منتقل کنند،در این بین هستند کسانی که به دالیل مختلفی نمی توانند احساسات خ

 .که در این شرایط استفاده از متن تولد می تواند یکی از بهترین گزینه ها باشد

 ...مثال: به خاطر فاصله مکانی زیادی که دارند و یا کسانی که اصال شرایط برگزاری جشن را ندارند و

 در هر صورت استفاده از متن تولد برای تبریک تولد،

 .ی طرف مقابل شود و هم نشان بدهد که این روز مهم را فراموش نکرده ایممی تواند هم موجب شاد

 به این متن های تولد که در ادامه به انواع مختلفی از آن ها اشاره خواهیم کرد،

 توجه داشته باشید و متن مناسب را انتخاب کنید تا به راحتی و با کمترین هزینه،

 .عالقه خود را به طرف مقابلتان نشان بدهید

  

 متن تولد برای عزیزان و کسانی که دوستشان داریم

 کنم ها بعد فکر می به سال

 !!به زیبایی سپیدی موهایمان

 !می دانستی؟

 چسبد!؟ پیر شدن کنار تو چقدر می

 اینکه دستانم بلرزند

 پاهایم توان راه رفتن نداشته باشند

 اختیار و کنارت بنشینم و بی

 یتها سنگینی سرم را روی شانه

 !!رها کنم

 خوابم ببرد

 و رویای آن روزی را ببینم

 امکه برای اولین بار گفته 

 "دوستت دارم"



 ...و تو خندیدی

 تولدت مبارک عزیزم

  

 از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد،شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت

 امروز ثانیه ها نام تو را فریاد می زنند و من در اوج عشق

 کنم... متن تولد تمام احساسم به تو است،را در پستوی زمان تنها حس نمیخود 

 تولدت مبارک

 دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه تمام

 ...هدیه ای برای روز تولد تو

 لمس بودنت مبارک

  

 به دنیا آمدی عشقم وجودم از تو پر بار شد

 به دنیا آمدی هر دم چشمام از یادت نم دار شد

 به دنیا آمدی دنیام فقط با فکر تو زیبا شد

  

 آخرش یک نفر از راه می رسد که بودنش جبران تمام نبودن هاست،

 جبران تمام بی انصافی هاست و شکستن ها

 یکی که با جادوی حضورش دنیای تو را متحول می کند جوری تو را می بیند ک هیچ کس ندیده

 ی کندجوری تو را می شنود ک هیچ کس نشنیده و جوری روح خسته ی تو را از عشق و محبت اشباح م

 که با وجود او دیگر نه آرزویی می ماند برای نرسیدن نه حسرت و اندوهی برای خوردن،

 بعضی آدمها خود معجزه اند انگار آمدند که تا تو مزه خوشبختی را بچشی

 آمدند تا تو دلیل آرامش و لبخند تو باشند آمدند که زندگی کنند

 عشقم من تولدت مبارک

  

 متن تولد ادبی

  



 هان را دریابید و اندوه های آن را به دست فراموشی بسپارید که زندگی کوتاه استزیبایی ج

 تولدتان مبارک

  

 خوشبختی را حس کنید و نگه دارنده آن باشید

 تولدتان مبارک

  

 آرزومند پدیدار شدن معجزه ی خوشبختی در زندگی شما هستم لحظه های خوش و سعادت نصیب شما همکار گرامی

 تولدتان مبارک

  

 خدای اطلسی ها با تو باشد

 پناه بی کسی ها با تو باشد

 تمام لحظه های خوب یک عمر

 به جز دلواپسی ها با تو باشد

 تولدتان مبارک

  

 و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینش

 و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن

 آغاز شدی و چه اندازه شیرین است امروز، روز میالدت، روزی که تو

 میالدت مبارک

  

 .و... استفاده کنید پوکر فیس ،شخصیت شناسی ،حل تعارض شما می توانید از دیگر مقاله ها مثل

 متن تولدت مبارک رفیق

 میالد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن

 به رنجهای زندگی هم دل بست

 .های شتابزده عاشقانه تر زیستو در میان این روز
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 میالد تو معراج دستهای من است

 وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم

 پس تولدت مبارک رفیقم

  

 دیدن خوشحالی تو در روز تولدت همه چیزی است که آرزویش را دارم

 امیدوارم به هر چیزی که آرزو می کنی برسی، این متن تولد تقدیم به تو

 رفیق جانتولدت مبارک 

  

 یک سبد احساس را، با تو قسمت می کنم

 در شب میالد تو، جان نثارت می کنم

 می نشینم در برت، با تو صحبت می کنم

 داغ لبهای تو را، بوسه باران می کنم

 تولدت مبارک دوست عزیزم

  

 بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست

 .و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت

 تولدت مبارک رفیقم

  

 متن تولد رسمی

  

 !پرواز در آسمان آرزو ها و فرود آمدن در فرودگاه موفقیت را برایتان آرزومندیم

 .تولدتان مبارک

  

 فرصت زیستن را قدر بدانید و شادمانه زندگی کنید. تولدتان مبارک همکار گرامی



  

 برخواستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی ، باشکوهترین پدیده هستی است

 . . . این باشکوه ترین، بر شما مبارک باد

  

 امیدوارم زندگی برای شما مفهوم زیبایی و موفقیت باشد. تبریک صمیمانه برای زاد روز شما

  

 زندگی را آن چنان بنگرید که زاویه ی دید شما، شادی و خوشی را بسازد. آرزومند بهترین ها برای شما

 تولدتان مبارک

  

 متن های تولد خودم

 ارزش با یاقوت ریک تولد برای یک جواهر در میلیون ها جواهر، یکتب

 یه گل سوسن استثنایی و عالی،

 اون فرد مطمئنا من هستم

 از خداوند می خوام که موفقیت رو به زندگی من سرازیر کنه

 … تولدم مبارک

  

 بعضی از افراد با باال رفتن سن شان زیباتر می شوند

 !همین دلیل است نمی توانم زیبا شدنم را متوقف کنم! تولدم مبارک شاید به

  

 دوباره روز تولدم رسید

 روزی که غصه سراغم نمیاد

 من تنهایی روزی که دستای

 بیشتر از همیشه دستاتو می خواد

 تولدم مبارک



  

 روزی که، تو اومدی روی زمین

 یه فرشته کم شد از آسمونا

 مثل گل شکفتی بین آدما

 ر سبد بودی بین اوناگل س

 تولدم مبارک

  

 آوردکسی تولد مرا به خاطرم می

 خرد برای خاک قلب من گل و شکوفه می

 زند شوم تنم جوانه میکمی بزرگ می

 کند فقط یواشکی دلم، تو را بهانه می

 اگر چه با سرود و شعر دلم پر از چکاوک است

 است؟ مبارک تولدم تو بدون خودت بگو

  

 و اردک گاو و االغ

 کبریت و گاز و فندک

 جوجه و مرغ و لک لک

 گن: تولدت مبارکبهم می

  

 متن تبریک تولد دوست

 دوست عزیزم، خوش شانس هستم که دوستی مثل تو دارم

 امیدوارم امروز برات یه روز خاص و پر از شادی باشه و تمام رویاهات به حقیقت بپیونده

 مرسی که انقدر دوست داشتنی هستی بهترین

 تولدت مبارک

  



 روز تولدت بهانه ای شد

 تا بهترین شاد باش هایم را تقدیم حضورت کنم

 دلت شاد و روزگارت بهاری باد دوست عزیزم میالدت تولد خوبیهاست

 .با این متن تولد احساساتم را به تو تقدیم می کنم

  

 تو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتی

 ی ساده به دنیا بله گفتیبا یه گریه

 ببین تو آسمونا پر از نور و پرندس

 تو قلبا پر عشقه، رو لبا پر خندس

 تولدت مبارک

  

 نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا باد

 بهار حسن تو بی آفت از خزان ها باد

 همواره شمع وجود تو روشنایی بخش

 همیشه روشنیت گرم و محفل آرا باد

  

 :کهنه رفیق با تو ام

 یاد ایام قشنگی که گذشت

 !کنج قلبم گرم است

 آرزویم همه سر سبزی توست

 تن تو سالم و روحت شاداب

 آنچه شایسته توست خواهانم

 دل یک دانه ی تو سبز و بهاری، روزگارت خوش باد

 میالدت ای دوست مبارک

  

 متن تولد پسرتون مبارک



 … داری مرد می شی

 .مرد شدنت را می بینم م لحظه هایداری قد می کشی و من دار

 … تو دنیای آدم بزرگ ها خیلی خبری نیست پسرم

 .خیلی زود بزرگ نشو . دلم می خواد تا می تونی از دنیای سادگی و بچگی کیف کنی

 . کنمقد کشیدنت را میبینم و زندگی می لحظه های

 .خدا ازت راضی باشه تولدت مبارک عزیز دلم. تنها آرزوم اینه که چشات همیشه بخنده و

  

 .گویمآید. پس این روز را به تو و خودم تبریک میتولد تو روزی است که نه غصه و نه غم هیچکدام سراغ من نمی روز

 پسر گلم تولدت مبارک

  

 باز کن پنجرهها را که نسیم

 روز میالد اقاقی ها را

 گیردجشن می

 و بهار

 روی هر شاخه کنار هر برگ

 استشمع روشن کرده 

 لمس بودنت مبارک

 پسر عزیزم تولدت مبارک

  

 .ام را قشنگ کرد. تولدت هزاران بار مبارکها بود و لبخندهای شیرینت زندگیپسرم! ای عزیزترینم! تولدت تولد زیبایی

  

 پسرم

 یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان رادیدی

 از این پس همه ی ی چیز تکراریست

 جز مهربانی

 مبارک پسرم تولدت

 


