ًام اثر
فرار از هذرسِ

هشخصات ًَیسٌذُ
ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ
ًام پذر
پایِ ی تحصیلی
هٌطقِ

داًیال جَدی سٌذاًی
هْذی
سَم دبستاى
5

ًام دبستاى

جَاًِ ّا

تلفي ثابت

*****

تلفي ّوراُ پذریا هادر

*****

هشخصات هعلن راٌّوا
ًام ٍ ًام خا ًَادگی آهَزگار
شوارُ ی پرسٌلی
تلفي ّوراُ

سرکار خاًن اعظن غالهی
آزاد
******

ّوِ ی بچِ ّا دٍر درخت تَت حیاط هذرسِ جوع ضذُ بَدًذ ٍ اس تعجب دّاًطاى باس هاًذُ بَد .
یکی اس بچِ ّا باالی درخت رفتِ بَد ٍ سعی هیکزد کِ خَدش را بِ دیَار بزساًذ تا اس هذرسِ
فزار کٌذ ،درخت آًقذر بلٌذ بَد کِ ّوِ ٍحطت کزدُ بَدًذ هذیز هذرسِ با عجلِ خَد را بِ کٌار
درخت رساًذ ٍ بِ آراهی ضزٍع بِ صحبت کزد  ،دلیل کار داًص آهَس را پزسیذ  .داًص آهَس کِ اس
تزس پاّایص هیلزسیذ گفت ًوزُ درس ریاضی هي اس ّوِ کوتز است در ّویي هَقع بَد کِ هذیز
ضزٍع کزد بِ خٌذیذى ٍ رٍ بِ داًص آهَس گفت ّ :یچ ایزادی ًذارد هي ّن هثل تَ ریاضی خَبی
ًذاضتن اها با کوک هعلن خَدم تَاًستن بز ایي هطکل غلبِ کٌن  ،هذیز بِ هعلوْایی کِ خَد را
تاسُ کٌار درخت رساًذُ بَدى گفت کسی ّست کِ بتَاًذ با ایي داًص آهَس ریاضی کار کٌذ ؟ ّوِ
هعلوْا باّن گفتٌذ  :هي !
توام جوعیت هذرسِ ضزٍع کزدًذ بِ خٌذیذى  ،داًص آهَس بِ آراهی اس درخت پاییي آهذ ٍ بِ
سوت هعلن ّا رفت ٍ عذر خَاّی کزد.
در پایاى سال تحصیلی در حالی کِ هذیز جایشُ داًص آهَساى بزتز را اّذا هیکزد  ،بِ هعلن
گفت باعث افتخارم ّست داًص آهَسی کِ سعی هیکزد فزار کٌذ  ،اهزٍس بِ عٌَاى داًص آهَس
هوتاس بِ سکَ دعَت ضذُ است .
ّویطِ با صبز ٍ پطتکار هیتَاى بِ اّذاف بشرگ رسیذ .
هي تعْذ هیکٌن توام داستاى رٍ خَدم ًَضتن .

ّا

