ًام قطٌگت

به نام خداوند مهربان

مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه میالد

هَرخ

ًام قطٌگت

(( دیکته درس چوپان درست کار ))

به نام خداوند مهربان

مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه میالد

هَرخ

(( دیکته درس کوشا و نوشا ))

گَسفٌذاى ـ ًصیحت ـ صاحة ـ هشدت ـ سیل ـ ًاچار ـ ًاگْاى ـ ٍاًگْی ـ

پزًذُ ی ـ داًای ـ خَش حال ـ ضثیِ ـ جٌگلی ـ تزگطت ـ داًایی ـ ّذّذی ـ

هی فزٍخت ـ ًجات ـ ًگِ داری ـ راست گَیی ـ هی دٍضیذ ـ

اهاًت دار ـ طَطی ـ خَاست ـ حزف ـ خستِ ـ هی خَاست ـ ضاخِ ـ گذضت ـ

رٍسی تَد ٍ رٍسگاری  .هزدی تَد کِ  ....................سیادی داضت  .اٍ آدم درست کاری
ًثَد  .اهّا چَپاًی داضت کِ اس گَسفٌذّای اٍ  .....................هی کزد ٍ هزد درست کار
ٍ  .....................تَد  .چَپاى ّز رٍس ضیز گَسفٌذاى را  ٍ ...............................تِ خاًِ ی
.......................گَسفٌذّا هی تزد .اٍ ّن آب در آى هی ریخت ٍ ضیز را دٍ تزاتز هی کزد
ٍتِ هزدم  . ..........................چَپاى ّز تار اٍ را  ......................هی کزد ٍ هی گفت (( :ایي
کار درست ًیست)) اهّا اٍ تِ حزف ّای چَپاى گَش ًوی داد ٍ لثخٌذی هی سد ٍ
هی گفت (( :تَ چَپاًی ات را تکي ٍ  ...........................را تگیز!)) .یک رٍس کِ چَپاى،
گَسفٌذاى را تِ چزا تزد.تاراى ضذیذی ضزٍع تِ تاریذى کزد ٍ  ................تشرگی تِ راُ
افتاد.چَپاى تزای  ........................خَد ،تاالی درختی رفت اهّا سیل ّوِ ی گَسفٌذاى
را تا خَد تزد .چَپاىً ،تَاًست ّیچ کاری تکٌذ ................. .پیص صاحة گَسفٌذاى
رفت ٍ گفت.............. (( :گَسفٌذّای تَ را تزد .هزد گفت(( :هي تاٍر ًوی کٌن ،آخز ایي
ّوِ آب ................... ،اس کجا آهذ؟)) .چَپاى گفت :ضٌیذُ ای کِ هی گَیٌذ (( :قطزُ
قطزُ جوع گزدد ................... ،دریا ضَد .ایي سیلّ ،واى آب ّایی است کِ تَ در ضیز
هی ریختی ٍ تِ هزدم هی فزٍختی .هزد تا ضٌیذى حزف ّای چَپاى در فکز فزٍ رفت

آهَختي ـ سادُ ای ـ تالش ـ علن ـ داًایی ـ دارکَتی ـ الًِ ضاى ـ قثَل ـ هْزتاى
دٍ  ....................کَچک در  ....................سًذگی هی کزدًذ .آى ّا ّ....................ن تَدًذ ٍ
ّویطِ تا ّن پزٍاس هی کزدًذ.کَضا ٍ ًَضا .........................را تزک کزدًذ .آى ّا در راُ
 ....................را دیذًذ ،دارکَب پزًذُ ی  .........................جٌگل تَد.کَضا ٍ ًَضا اس اٍ
خَاستٌذ کوی اس  ................... ٍ .................خَد تِ آى ّا تیاهَسد .دارکَب گفت (( :تسیار
خَب ،اهّا کار ً .......................سیت.ضوا تایذ سال ّا  .....................کٌیذ تا داًا ضَیذ)).
کَضا ٍ ًَضا ................کزدًذ.دٍ سال  . ....................کَضا تِ .....................اداهِ داد اهّا
ًَضا اس آهَختي .......................ضذ .اٍ دلص  .............................آساد تاضذ ،تاسی کٌذ ٍ اس
ایي  ...................تِ آى  ..................تپزدًَ .ضا در راُ تِ  .......................رسیذ کِ پاکیشُ،
راست گَ ....................... ٍ ....................... ،تَد .ایي تار تِ ...................سخي گَ رسیذ ٍ اس اٍ
 ......................خَب  ...................سدى را تِ اٍ یاد تذّذ ًَ ....................... .ضا تِ الًِ
 ٍ .......................دیذ ّوِ اس خَتی ٍ .......................کَضا حزف هی سًٌذ  .عشیشم ضعز
فزدٍسی را تٌَیس .

