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نکته ی اّول
به اىن کلمه ها توجه کنىد: 

افسون  + گر افسونگر     دان + ـِ ش  دانش    
نا + دان نادان     دان + ـِ ش + ور   دانشور    

نا+ دان + ی نادانی     خرد + مند   خردمند    

پسوند ۲ پسوند ۱ پاىه پىشوند
ــ ـ ش ـِ دان ــ
ور ـ ش ـِ دان
ــ ــ دان نا

ى دان نا
ــ ــ خرد ــ

مند خرد ــ
ــ ــ خرد با

1 ــ شاعر معتقد است دانش همه ی اختالفات و دعواها را حل می کند. در کدام بىت به اىن نکته 
اشاره شده است؟ 

2 ــ چرا شاعر، خرد را به درىا مانند کرده است؟ 
3 ــ چه راه هاىی برای دست ىابی به دانش  و پرورش اندىشه پىشنهاد می کنىد؟ 

4ــ ………………………………

1 ــ شاعر معتقد است دانش همه ی اختالفات و دعواها را حل می کند. در کدام بىت به اىن نکته 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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همان طور که سال هاى پىش خواندىم، کلمه ها ىا ساده اند ىا غىر ساده؛ مثاًل واژه هاى »باغ« و 
»صحرا« ساده اند و کلمه هاى »افسونگر« و »آزاده« غىر ساده. 

کلمه هاى ساده ىک جزء دارند و واژه هاى غىر ساده از دو ىا چند جزء تشکىل شده اند. در 
جدول صفحه ی قبل، کدام واژه ساده و کدام غىر ساده است؟ 

مى بىنىد که در کلمه هاى غىر ساده، ىک ىا چند جزء به پاىه افزوده شده است. به اىن افزوده ها 
وند مى گوىند. وندها اگر در ابتداى پاىه بىاىند، پىشوند نام دارند و اگر در آخر آن اضافه شود، پسوند 

نامىده مى شوند. 
نکته ى دوم

همه ى بىت هاى ىک شعر از نظر زىباىى و تأثىر گذارى به ىک اندازه نىستند. بعضى از بىت ها 
خىلى ساده و سرىع بر دل مى نشىنند و بر زبان جارى مى شوند. به بهترىن بىت در غزل بىت الغزل و 

در شعرهاى دىگر شاه  بىت مى گوىند. 
آىا مى توانىد شاه بىت شعرى را که خوانده اىد، مشّخص کنىد.

1 ــ درباره ى ىکى از شخصّىت هاى علمى منطقه ى خود که با رنج و سختى به 
مراتب باالى علمى رسىده است، گفت وگو کنىد. 

2 ــ رابطه ى اىن شعر و درس را از نظر معناىى بررسى کنىد.

3 ــ برخورد و گفت وگوى ىک فرد دانا و ىک فرد نادان را به صورت نماىش در 
کالس اجرا کنىد. 
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1 ــ با واژه هاى زىر جمله بسازىد.
خردمند پىغمبر 

مهتر دانشور 
گوهر  

2 ــ واژگان غىر ساده ى درس را در جدول زىر قرار دهىد.

پسوند پاىه پىشوند
ی سواد با

3 ــ غزلى از »حافظ« را انتخاب کنىد و بنوىسىد، سپس »بىت الغزل« آن را مشخّص کنىد. 
4 ــ بىت زىر را توضىح دهىد. 

5 ــ انشا : .....................

ــ مطالب زائد را از نوشته حذف کنىد و از تکرار بىهوده پرهىز نماىىد. 
ــ از مَثل ها و حکاىات در نوشته ى خود به تناسب موضوع استفاده کنىد. 

! !

!"# $%"&'()* &+,"-.( /01 23"4567'8""
/9"&:" ;<=" " !" /-"&'(8"" ;<=7>"45? ;@"AB?

CD"EA /F" "

! !
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1 ــ چهار وىژگى اخالق اىرانىان را از نظر »شارَدن« توضىح دهىد. 
2 ــ اىن رواىت پىامبر با کدام قسمت درس ارتباط دارد: 

ماىَة َو رُکوَب الَخىل«: به فرزندانتان شنا، تىر اندازى و سوار کارى  باَحَة َو اْلرِّ »َعِلُّموا َاْوالَدُکم ألسِّ
بىاموزىد. 

3 ــ شىوه ی معمارى و کشاورزى امروز اىران را با روزگار صفوىه مقاىسه کنىد. 
4ــ ………………………………

نکته ى اّول
ــ ما اىران را دوست دارىم.

ــ مسلمانان، نام فرزندان خود را از اسامى پىامبران و ائّمه )ع( انتخاب مى کنند. 
در جمله هاى باال، قسمت هاى مشّخص شده، مفعول نامىده مى شوند. مفعول ىکى از اجزاى 
جمله است که معمواًل با حرف نشانه ى »را« همراه است. گاه حرف نشانه ى »را« در جمله نمى آىد 

اّما مى توانىم آن را پس از مفعول بىاورىم: 
ــ کتاب خرىدم  کتاب را خرىدم 

همان گونه که مى بىنىد، مفعول جزئى از گزاره است. 

گزاره نهاد
فعل نشانه ى مفعول مفعول

مى شکند را نهال درختان طوفان
مى خوانند ــ قرآن دانش آموزاِن خوب

1 ــ چهار وىژگى اخالق اىرانىان را از نظر »شارَدن« توضىح دهىد. 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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نکته ى دوم
ىکى از زىباىى ها و هنرهاى ادبى، کوتاه  گفتن و کوتاه نوشتن است. جمالت کوتاه و پرمعنى 
را کلمات ِقصار مى گوىند. کلمات قصار، فشرده و خالصه ى افکار و اندىشه هاى بلند هستند. در 

زبان فارسى، به برخى از اىن کلمات قصار، امثال و ِحَکم نىز مى گوىند. 
امثال و ِحَکم، جمله ها ىا بىت هاىى هستند که مردم در سخنان خود به کار مى برند. حرف هاى 
فراوانى را در چند کلمه، بىان مى کنند. اىن جمله هاى کوتاه، بسىار تأثىر گذارند و به راحتى در ذهن 

ماندگار مى شوند. 
تحّمل  بگوىىم  و  کنىم  دعوت  شکىباىى  و  صبر  به  را  کسى  مى خواهىم  وقتى  نمونه،  براى 

سختى ها، شىرىنى و آسانى را در آىنده به ارمغان مى آورد، مى گوىىم:
»گر صبر کنى، ز غوره حلوا سازى«.

ىا اىن بىت را مى خوانىم: 

1 ــ درباره ی دىگر وىژگی های اخالقی، رفتاری و … اىرانىان که در اىن نوشته 
ذکر نشده است، گفت و گو کنىد.

خود،  زندگی  منطقه ی  محّلی  بازی های  ىا  سّنتی  ورزش های  ـ  درباره ی  2 ـ
گفت و گو کنىد.

3 ــ درباره ی »کلمات قصار« و »امثال و حکم« و تأثىر و کاربرد آن ها گفت و گو 
کنىد.

!" #$%!" &$!'!&() *+! " &,! -.!/01
2%!" *3 *4! ! !567!67!"8!" *3 *4!6!" &9:; -</ -=!>?@!@ABCCCCCC 0D!/ *1%

!

!
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ــ »هور« به معناى خورشىد و »حور« به معناى زىباروىان بهشتى است. شکل درست امالى اىن 
دو واژه را باىد با استفاده از معناى آن ها در جمله فهمىد. 

ــ در امالى کلمات، تأکىد بر شکل نوشتارى متن کتاب درسی است. 

! !
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1 ــ با واژه ها و ترکىب های زىر، جمله بسازىد. 
لطىفه پرداز  انعطاف پذىرى  

مالىْم طبع نرم خو  
امثال و حکم موّقر  

2 ــ متن را با تبدىل ضمىر »من« به »او« بازنوىسى کنىد. 
تازه اى کشف کنم و ذهن و  تازه اى بخوانم. نکته ى  با خوىش عهد بسته ام هر روز کتاب  من 

اندىشه ام را در افق هاى دور پرواز دهم. 
من نمى خواهم و نمى گذارم؛ ىأس، قدم در قلبم بگذارد. امىد چراغ زندگى من است. 

3 ــ براى موضوعات زىر کلمات قصار ىا امثال و حکم پىدا کنىد. 
دوست             امىدوارى 

نىکوکارى 
4 ــ جدول زىر را با توّجه به جمله  ها کامل کنىد. 

ــ باد، گرد و غبار آورد. 
ــ زمستان، کوله بارش را بر زمىن مى گذارد. 

گزاره نهاد
فعل متّمم نشانه ی مفعول مفعول

5   ــ هر ىک از امثال و حکم زىر را در ىک بند، توضىح دهىد. 

ــ هر که با حق درافتاد، برافتاد. 
6 ــ امال: .............................

نوشتن
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1 ــ در اىن شعر، کتاب به چه چىزهاىى تشبىه شده است؟ 
2 ــ شاعر در توصىف کتاب، به چه نوع کتاب هاىى اشاره کرده است؟ 

3 ــ منظور شاعر در آخرىن بىت که مى گوىد: »وقتى کتاب مى خوانى، مقصد اصلى را فراموش 
نکن« چىست؟ 

4 ــ ......................

نکته ى اّول
در سال هاى پىش با جمع بستن کلمه ها آشنا شدىم. اکنون به واژه هاى زىر توّجه کنىد: اخبار، 

لطاىف، اسرار، مقاصد، رفتگان، هزاران. آىا مى توانىد مفرد آن ها را بگوىىد؟ 
نشانه هاى جمع که در فارسى به کار مى روند، عبارت اند از: ها، ان، ات و … 

کتاب ها  کتاب  
جانوران جانور 
تقرىرات تقرىر 

نوع دىگرى از جمع در فارسى وجود دارد که از زبان عربى به فارسى راه ىافته است. به اىن 
نوع جمع ها، جمع مکّسر مى گوىند؛ مانند: 

معادن معدن  
کتب کتاب  

علوم  علم  
کدام ىک از کلمه هاى درس، جمع مکّسر است؟ 

1 ــ در اىن شعر، کتاب به چه چىزهاىى تشبىه شده است؟ 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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آىا مى توانىد تفاوت جمع مکّسر را با جمع هاى دىگر بىان کنىد؟ 
نکته ى دوم

در شعرى که خواندىد، شاعر »کتاب« را به چه چىزهاىى تشبىه کرده است؟ 
همان طور که مى بىنىد، شاعر براى بهتر شناساندن کتاب و زىبا کردن سخن خود، کتاب را به 
چىزهاى مختلفى تشبىه کرده است. ىک بار گفته است: »ُبَود بى مزد و مّنت اوستادى« و بار دىگر 
گفته است: »درونش همچو غنچه از ورق ُپر«. همان  گونه که در سال هاى پىش خواندىد، هر تشبىه 
از قسمت هاىى تشکىل مى شود. اکنون اندکى دقىق تر و گسترده تر موضوع تشبىه را در اىن شعر 

بررسى مى کنىم: 
شاعر مى گوىد: کتاب همچون غنچه اى پر از برگ است. 

با اندکى دّقت در مى ىابىم که هر تشبىه چهار قسمت ىا ُرکن دارد. 
1 ــ ُرکن اّول »کتاب« است که به چىزى شبىه شده است. 

2 ــ ُرکن دوم »غنچه« است که کتاب را به آن تشبىه کرده اىم.
3 ــ ُرکن سوم شباهتى است که بىن اىن دو وجود دارد. 

آىا مى دانىد شباهت آن ها در چىست؟ 
4 ــ ُرکن چهارم، کلمه اى است که تشبىه کتاب به غنچه را برقرار مى سازد. در مثال باال 

»همچون« اىن نقش را دارد. 
گاهى اوقات شاعر رکن سوم و چهارم را حذف مى کند. 

مانند  پدىده هاى جدىدى  نظر گرفتن  با در  امروز  1 ــ جاىگاه کتاب را در دنىاى 
راىانه و رسانه هاى جمعى در گروه بحث و بررسى کنىد. 

كار گروهی



44

! !
!"!
#$!%& '()!*! %+,-%.! %/0'1!2!3!4! #52 !!!! %6!%(!%7

89! :;! < =>! ?@!!AB! < =CD
8
EF

?GFF %H:
8I

id93303693 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

2 ــ ارکان تشبىه هاى زىر را در گروه بررسى کنىد. 
ــ زندگى مثل درىاست؛ گاه آرام، گاه توفانى. 

3 ــ درباره ى تصوىر زىر با هم گفت وگو کنىد. 
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1 ــ با مفرد کلمه هاى زىر، جمله بسازىد.
مقاصد لطاىف 
اخبار اسرار 

2 ــ  جدول زىر را کامل کنىد. 

رکن چهارم رکن سوم رکن دوم رکن اّول
مانند داشتن برگ غنچه کتاب

دانش
صدف

روشناىى
همچون

3 ــ  به نظر شما زىبا ترىن بىت درس کدام است؟ آن را با خّط خوش و زىبا بنوىسىد. 
4 ــ به نظر شما در آىنده کتاب ها چه شکلى خواهند شد؟ در دو سطر بنوىسىد. 

اعماق  به  مثاًل  است؛  داشته  فراوانى  خىالى  سفرهاى  که  است  نوىسنده اى  »ژول ورن«  5  ــ 
اقىانوس، به دور دنىا و کرات آسمانى سفر خىالى کرده است. شما نىز گزارشى از ىک سفر خىالى ، 

بنوىسىد.
6 ــ انشا: ……………

ــ رعاىت فاصله )حاشىه گذارى( در دو طرف متن انشا به زىباىى متن شما کمک مى  کند. 
ــ ىکى از راه هاى زىباتر کردن نوشته و تأثىربخشى آن، به کارگىرى آراىه ى »تشبىه« است. 
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نوشتن
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نوشته ى زىر، خاطرات دوران اسارت ىکى از آزادگان سرافراز مىهنمان است. رواىتى است 
که شوق آموختن و امىد را بىان مى کند. 

حسىن على، ىکى از بّچه هاى خراسانى بود که اصل و نسبش برمى گشت به ىکى از روستاهاى 
اطراف قوچان. خودش هم بزرگ شده ى همان روستا بود. 

در اردوگاه هاى مخوف رژىم بعث، روحّىه ى غالب اسراى اىرانى، روحّىه ى مبارزه با سستى و 
تنبلى بود. تنبلى در آن جا به معناى تسلىم شدن به شراىط سخت اسارت و دست برداشتن از اصول و 

آرمان ها بود. 
با وجود تمام محدودّىت هاىى که نىروهاى صّدام درباره ى ما اعمال مى کردند، بّچه ها برنامه هاى 
دىنى و فرهنگى و ورزشى خوبی داشتند. حفظ کردن قرآن، دعا و حدىث، امرى بود که همه به صورتى 
خودجوش دنبالش بودند. خود من با وجود اىن که در دوران درس و مدرسه، وضعّىت نمره هاىم هىچ 
تعرىفى نداشت، توانستم شانزده جزء از قرآن شرىف را حفظ کنم. برنامه ى دىگرى که انجامش براى 
اکثر بّچه ها به صورت امرى واجب درآمده بود، ىادگىرى علوم مختلف، زبان عربى و دىگر زبان هاى 

خارجى بود.  
برنامه هاىى  به چنىن  بّچه هاى آساىشگاه ما بود، برخالف خىلى از اسرا، تن  حسىن على که از 

نمى داد. البّته روحّىه ى کسلى نداشت. ولى دل به آموختن و ىادگىرى نمى داد. 
ىک روز که مأموران صلىب سرخ آمدند و طبق معمول به همه کاغذ دادند تا براى خانواده هاىشان 
مى کند.  نگاه  آن  و  اىن  به  و  اىستاده  به دست، گوشه اى  کاغذ  که  دىدم  را  على  بنوىسند، حسىن  نامه 

مى دانستم سواد ندارد ولى روىش نمى شد به کسى بگوىد براىش نامه بنوىسد. 
رفتم پىشش؛ گفتم: »چىه حسىن على؟ مى خواى نامه بنوىسى؟«. 

گفت: »ها«.
گفتم: »براى پدر و مادرت؟«. 

شوق آموختن

روان خوانی
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گفت: »برای مادر بزرگم، »گل بى بى«، که خىلی دوستش دارم«. 
حسىن على بّچه ى صاف و صادقى بود. تمام دل خوشى او بى بى بود و حاال هم که اسىر شده 

بود، باز نهاىت مقصودش، گل بى بى بود. به او گفتم: »بابا بگذار اون بى چاره راحت باشد«. 
رنگش پرىد و گفت: »براى چى؟«.

گفتم: »آخه…«.
فورًا گفت: »آخه که چی، ىعنى مى گى مرده مى شىم؟«.

گفتم: »شاىد بمىرىم، شاىد شهىد بشىم، شاىدم هزار و ىک بالى دىگر سرمون بىاد«. 
ىک دفعه قىافه اش جّدى شد و مصّمم گفت: »تو ممکنه هزار و ىک بال سرت در بىاد ولى من 

مطمئّنم که برمى گردم اىران«.
او از اىن نظر روحّىه ى خوبى داشت. »حاج آقا ابوترابى« همىشه وجود چنىن روحّىه ى پر از 
امىدى را در بىن اسرا، مى ستود. خودش وقت هاىى که توى محّوطه راه مى رفت، بند کتانى هاىش را 
محکم مى بست. بعد هم به دِر اردوگاه اشاره مى کرد و مى گفت: »به محض اىن که در باز بشه، من اّولىن 

نفرى هستم که مى رم اىران«. 
بنوىسد. کاغذش را گرفتم و  نامه  بى بى  براى  به هر حال وقتى دىدم حسىن على مصّمم است 

گفتم: »بىا تا برات بنوىسم«.
شروع کرد به گفتن. بعد از احوال پرسى و چاق سالمتى، گفت: »بنوىس بى بى، من تو رو خىلى 
دوست دارم، منتظرم که ىک روزى از اىن جا آزاد بشم بىام و ىک بار دىگر قّصه هاى قشنگت را گوش 

کنم«.
اگر به لحاظ کاغذ در مضىقه نبودىم، فکر مى کنم به اندازه ى ىک کتاب حرف داشت که براى 

بى بى بنوىسد. به هر حال آن نامه از طرىق مأموران صلىب سرخ به اىران رفت. 
مّدتى بعد، جواب نامه آمد. 

خجالت مى کشىد بىاورد پىش من. ولى به خاطر بى سوادى اش مجبور بود اىن کار را بکند. 
نامه را آورد.  

وقتى خواندم، چنان گل از گل حسىن على شکفت و نىرو گرفت که گمان مى کنم اگر همان موقع 
دِر اردوگاه را باز مى کردند، تا دهاتشان ىک نفس مى دوىد! گفتم: »مگه بى بى چى نوشته که اىن قدر 

خوش حال شدى؟«. 
جا خورد. گفت:»خودت که خوندى چى گفته«. 
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گفتم: »من براى تو خوندم، خودم که نشنىدم که اون چى گفته«.
باز گل از گلش شکفت. گفت: »راست مى گى؟«. 

گفتم: »آره بابا، من که دّقت نمى کنم ببىنم اون چى گفته«.
اىن لحظه  براىم گفتن. در  او را  باز شروع کرد حرف هاى  به سبب سادگى زىادى که داشت، 
فکرى به خاطرم رسىد که دىدم بهترىن فرصت است براى عملى کردنش. همىن طورى گفتم: »من اىن 

خّط آخر نامه رو برات نخوندم حسىن على!«.
زود گفت: »بگو ببىنم چىه«. 

گفتم: »بى بى نوشته من مى دونم که اون نامه رو خودت ننوشتى، تو باىد سواد دار بشى تا از اىن 
به بعد خودت بتونى براى من نامه بنوىسى«.

همان جا فى المجلس از من خواست که به او خواندن و نوشتن ىاد بدهم! من هم از خدا خواسته 
قبول کردم. 

دىدم بهترىن راه تأثىر گذارى روى او، از طرىق همىن گل بى بى است. در جواب نامه اى که از 
او  به  نامه هاىش،  بى بى خواستم در جواب  از  او،  از دوستان  ىکى  به عنوان  نوشتم  طرف حسىن على 
تذّکرات دىنى و مذهبى بدهد. مثاًل حسىن على اکثر اوقات، نمازش را آخر وقت مى خواند. از بى بى 
خواسته بودم درباره ى فضىلت نماز اّوِل وقت، براى او چىزهاىى بنوىسد و از او بخواهد اىن کار را 

بکند. 
آمدن نامه ى بعدى بى بى همان و تغىىر حسىن على همان؛ حّتى ىک نمازش را هم نمى گذاشت از 

دست برود؛ همه را اّول وقت مى خواند. 
تذّکرات الزم دىگر را هم از همىن طرىق به حسىن على مى دادم؛ مثاًل به او مى گفتم: »بى بى گفته 
چرا با بّچه ها شوخى مى کنى و اونا رو مى زنى«؟ ىا مى گفتم: »بى بى گفته خىلى خوبه که دوشنبه ها و 

پنج شنبه ها را روزه بگىرى«.
کم کم،  او  مى کرد.  اصالح  مورد  آن  در  را  رفتارش  مى شنىد،  را  اىن  که  لحظه اى  همان  از 

قرآن خوان و حافظ قرآن هم شد. 
نکنند  شک  ما  به  عراقی ها  اىن که  برای  داشت.  جالبى  حکاىت  هم  شدنش  سواد دار  جرىان 
تخته سىاه ما باغچه ىا هر جاى خاکى دىگرى بود. من شکل حروف الفبا را با انگشت روى خاک ها 

می نوشتم و اسمش را به او مى گفتم.  
قرار بود که هر روز چهار حرف ىاد بگىرد ولى چون حافظه ى خوبى داشت، سى و دو حرف را 
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ظرف سه روز ىاد گرفت. وسىله ى کمکِى دىگرى که براى آموزِش حسىن على به کار مى گرفتم، نشرّىاتى 
بود که به زبان فارسى نوشته مى شد. از آن ها به جاى کتاب استفاده مى کردم. 

ظرف ىک ماه کارش به جاىى رسىد که با گذاشتن حروف در کنار هم، کلمه مى ساخت و ىا کلمات 
سخت و آسان را با هّجى کردن حروفشان، به راحتى مى خواند. 

حدود سه ماه بعد بود که باالأخره موّفق شد اّولىن نامه را با دست خودش براى بى بى بنوىسد. در 
آن اّىام حسىن على به قدرى خوش بود که انگار اصاًل احساس نمى کرد در اسارت است. مّدتى بعد، از 

هم جدا شدىم. او رفت اردوگاهى، من هم رفتم به اردوگاه دىگر. 
ىکى دو سال بعد، به دلىل حّساسىتى که فرمانده اردوگاه نسبت به من پىدا کرده بود، مرا به تنهاىى 

به اردوگاهى دىگر تبعىد کردند. چنىن تبعىدى، ىکى از شکنجه هاى بد روحى بود. 
ىک روز، سر در   گرىبان، گوشه اى نشسته بودم که دىدم ىکى از مأموران صلىب سرخ از کنارم 
رد شد. ىکى از اسراى مترجم هم پشت سرش راه مى رفت. اىن مترجم داشت مثل بلبل با او انگلىسى 

حرف مى زد. گفتم: »چه قدر قىافه اش آشناست«.
ىک آن از جا پرىدم؛ گفتم: »نکنه حسىن على باشه«.

ولى باز با خودم گفتم: »حسىن على چاق بود، اىن الغره«.
دنبالش رفتم. به او که رسىدم، دست زدم روى شانه اش. 

برگشت طرفم. گفتم: »سالم علىکم«.
مرا نشناخت. گفت: »سالم!«.

بعد هم خىلى مؤّدبانه و با کالس ادامه داد: »هر چى مى خواىن به اون بگىن، بفرماىىن تا ترجمه کنم«.
منظورش آن مأمور صلىب سرخ بود. گفتم: »نه من با اىن ها کارى ندارم؛ من دنبال کسى به اسم 

حسىن على مى گردم«. تا اىن را گفتم، زود مرا بغل کرد و داد زد: »حسىن! خودتى؟«
مأمور صلىب سرخ برگشت و به او خىره شد. فهمىد زىادى احساساتى شده. زد روى شانه ام و 

گفت:»بذار اىن بابا رو راه بندازم، اآلن مى آم«.
آن روز فهمىدم که او کاماًل به زبان انگلىسى هم مسّلط شده است. مّدتى بعد از آزادى، ىک 
روز ىکى از دوستان حسىن على را دىدم. وقتى سراغش را گرفتم، گفت: »بابا اون دىگه ما رو تحوىل 

نمى گىره، اىن قدر نابغه شده که همه جا دنبالشن!«.
حکاىت زمستان، با اندکی تصّرف و تغىىر
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١ــ با توّجه به متن داستان، داشتن انگىزه، تا چه اندازه سبب موفقّىت و پىشرفت 
می شود؟

٢ــ چه عواملی می تواند شوق آموختن را در نوجوانان اىرانی، تقوىت کند؟

فرصتی برای انديشيدن


