
 

« زًگ آفریٌص » هعٌی اتیات درس 

 

 .تَد ( هاُ فرٍردیي ) اٍّل سال  صثح یک رٍز از رٍزّای : 1تیت        

. ٍ ضادی ٍ خَش حالی هی کردًذ تچِّ ّا در کالس جٌگل سثس دٍر ّن جوع ضذُ تَدًذ  : 2تیت       

. تَد ( داد ٍ فریاد ) سر ٍ صذا  تچِّ ّا تا ّن صحثت هی کردًذ ٍ تِ خاطر ّویي ، کالس پر از :3تیت        

هثل ایي کِ زًگ  .  ّر کذام از تچِّ ّا ترگ کَچکی کِ هاًٌذ دفتر اًطا تَد ،  در دست داضتٌذ  : 4تیت        

. درس اًطا تَد         

   : تِ داًص آهَزاى گفت ٍقتی کِ هعلّن ٍارد کالس ضذ تا ضادی ٍ خَضحالی  در حالی کِ هی خٌذیذ : 5تیت       

آرزٍی ضوا در  » تاز ّن هَضَع تازُ ٍ جذیذی ترای ًَضتي اًطا دارین ٍ هَضَع ایي است کِ  : 6تیت        

.  «آیٌذُ چیست        

آرزٍی هي ایي است کِ هاًٌذ آفتاب تر ّوِ  : ضثٌن کِ رٍی ترگ گل ًطستِ تَد ،تلٌذ ضذ ٍ گفت  : 7تیت       

.  ع ضَم هَجَدات تتاتن ٍ هفیذ ٍاق       

. آرام آرام تاال ترٍم ٍ تِ آسواى ترسن ٍ تثذیل تِ اتر ضَم سپس تاراى ضَم ٍ تِ زهیي تثارم  : 8تیت         

. زد ٍ رفت تا اًطای کَچک خَد را تخَاًذ  داًِ آّستِ ٍ آرام تر رٍی زهیي غلتی :9تیت     

.  خَاّن ضذ ٍ ترای ّویطِ سر سثس خَاّن هاًذ هي تاغ تسرگی : داًِ ضرٍع تِ خَاًذى کرد ٍ گفت  : 10تیت      

ّرچٌذ کِ هي غوگیي ٍ ًاراحت ّستن اهّا رٍزی هي ّن  ضکفتِ ٍ تاز ضذُ ٍ  : غٌچِ گفت  :11تیت        

.  ٍ تا ًطاط هی ضَم   خَضحال    

. گفت ٍ گَ هی کٌن هي تا ، تاد تْاری ٍ تلثالى تاغ دٍست ٍ ّن ًطیي هی ضَم ٍ  تا آًْا  : 12تیت      

.  هي آرزٍ دارم از سٌگ پرتاب کردى تچِّ ّا آسَدُ ٍ در اهاى تاضن : جَجِ گٌجطک گفت  :13تیت       

.  تر رٍی ضاخِ ّا آٍاز تخَاًن ٍ در آسواى آزاد تاضن ٍ تا خیال آسَدُ پرٍاز کٌن  :14 تیت    

.  ر ٍ ّوراُ تطَم کاش هي تتَاًن تا تاد ّن سف: جَجۀ پرستَ گفت  :15تیت     

.  تا تاد تا کراًِ ّای دٍر ٍ تِ ّوِ جا سفر کٌن ٍ قاصذ ٍ پیام آٍر فصل تْار تاضن  :16تیت     

. ّوگی ٍ ترای ّویطِ در کٌار ّن زًذگی کٌین کاش هی ضذ ها : تچِّ کثَترّا گفتٌذ  :17تیت     

. رم را زیارت کٌین ٍ در درٍى گلذستِ ّا ٍ هٌارُ ّای گٌثذ ضة ٍ رٍز ح :18تیت     

. زًگ تفریح را زد ، داد ٍ فریاد ٍ ّیاَّی  داًص آهَزاى کالس تلٌذ ضذ ( سیر سیرک ) ٍقتی زًجرُ  :19تیت     

.  ّر کذام از تچِّ ّای کالس تِ سوت ٍ سَیی رفتٌذ ٍ هعلّن دٍتارُ در کالس تٌْا هاًذ  :20تیت     

! چِ آرزٍ ّای رًگارًگ ٍ قطٌگ ٍ هتفاٍتی داریذ : ى هی گفت هعلّن تا خَدش زیر لة ایي چٌی :21تیت      

 .آرزٍی هي ّن ّویي است ! تچِّ ّا . تِ آرزٍ ّای قطٌگتاى ترسیذ  اهیذٍارم کِ ّوۀ ضوا  :22تیت    


