
2دبستان نیکان        پایه چهارم                    باسمه تعالی                                                                               96 ماه آذرآزمون دیکته   

 

ها و جنگل  خورشید ابرها را کنار زد و نگاهی به تصویرهای نقاشی زمستان انداخت . در زیر نگاه پرمهر او دشت     

 ها و دره ها زیباتر خودنمایی می کردند . آن ها اثر شگفت انگیز خود را به وجود آوردند .

شوند و به نظر می آید          سیم های برق جمع می  سته روی بام ها یا  سته د سد ، د ستوها که فرا می ر زمان کوچ پر

دور می رسغغند و جنو و جوآ آنها  که به گفت و گوی مهمی مشغغلوه هسغغتند . خیوی زود ، اده ای دیگز از راه

 ، از پرستوها نشانی نمی بینیم .رفته رفته ، زیادتر می شود تا اینکه یک روز صبح از خواب برمی خیزیم 

مردی ماهیگیر ، حکیم را دید و از کار او تعجو کرد ؛ وقتی به شغغغهر بازگشغغغت ، درباره ی حکیم با دیگران          

شید و    شت :  صحبت کرد . حکیم ، قومش را ترا ست   » در جوهر زد و نو ست . به د بیاموزید ، آنچه را آموختنی ا

 آورید ، آنچه را ماندنی است .

ستان داد . طوطی ها که پی در پی ح    سالم و پیلام طوطی اآ را به طوطیان هندو شادی  بازرگان  رف می زدند و 

ساکت ماندند . بازرگان از    می کردند ، با  صحنه ی مردن طوطی ها  شنیدن حرف های بازرگان لحظه ای  دیدن 

تیر آرآ همچون پرنده ای تیزباه ، پرواز کرد ؛ از بامداد تا نیم روز در پرواز بود ؛ از کوه و دره شگفت زده شد .  

و دشت گذشت و درکنار رود جیحون بر تنه ی درخت گردویی که در جهان از آن تناورتر نبود ، نشست و آنجا     

شاط و همهمه ی گنجشک ها را رها کردم و مشتاق و پرتوان به سوی مدرسه ، پر مرز ایران و توران شد . شور و ن

سه می گفتند :           سئوالن مدر سیدند و مرتو به م ساات ورود را می پر صبرانه  شیدم . بچه ها بی  پس کی به » ک

سخنرانی حرکت می کنیم ؟     سه در     «سمت محل دیدار و  شش هماهنگ مدر اندک اندک ، همه آمدند و با پو

 های منظم به طرف محل حضور آقا به راه افتادیم و به جمعیت خروشان و خودجوآ ، پیوستیم . صف


