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ا مىگشايم.ه رپنجر
نگاه مىكنم …

خشدآسمان مىدر
ى ديگركنان، آمدن روزخت بيد، جست و خيزو گنجشكان روى شاخههاى در

ا خبر مىدهند.ر
ــ صبح شده است!

هوا چه لطي0 است!
ه بند آمده است.ان تازبار

اب شدهاند.گلها سير
ى همآواز شدهاند!ا مىشنوم كه با نسيم بهارهها رصداى چكچك قطر

م …دستها مىنگربه دور
مه مىكنند.مزام زچشمهها آر

ند و دستمى پيچ و تاب مىخورجوىها به نر
سند.در دست رود، مىروند تا به دريا بر

سكوت مىكنم …
و غنچهها…

خندهكناند، غنچهى گلهاى سرخ و زر
ههاىا با قطرت زيبايشان رمىشكفند و صور

ان مىشويند.ريز بار
گى چهقدر زيباست!ندــ ز

          ۱۱

۱۱

ا بخوان.. متن ر١

خداخدادخداد

به معناى انجام فعاليت در كالس است.عالمت
دى است.ت فربه معناى  انجام فعاليت بهصورعالمت



µ∂

اى متن صفحهىقبل، در. بر٢

اشىّنقاين صفحه، به دلخواه 
مناسبى بكش.

۱۱
ن  ّنقن اشى متن  

          ۱۱
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 « ¨ÊUÐdN	 È«bš È«Öì v�U³½ uð d

۲۲
تا       ن  ل  كامل كردن متنك

ه به معناى شعر،ّ. با توج١
ا بهت باالى صفحه رعبار

دلخواه، ادامه بده و كامل كن.
ا در صفحهى متن خود ر

روبهرو بنويس.

اىا در كالس بر. متن خود ر٢
دوستانت بخوان.
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ل است.به معناى انجام فعاليت در منزعالمت
ورعالمت ت زوجىبه معناى  انجام فعاليت بهص

ه) يا گروهى و يا جمعى است.(دو نفر
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۲۲
ت ت    ن  متن متن م مِ ِ  نوشتن  نوشتن  ن

يك متن در ستايش خداوند
وگو با او بنويس. يا گفت

ى، در متناگر دوست دار
خود از كلمههاى زير هم

استفاده كن.
مهربان، آفريننده، دوست،
آرزو، بخشنده، صميمى،

روشنايى، زيبايى، …
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۱۱
ى ن ا  برنامهريزى   ى   ن   برنامهريزى  

.ى كننامهريزكن و سپس بر. فكر١
براى يك روز خود چه برنامه اى دارى?

ت (مثلّاليّبراى انجام دادن يك فع

گردش و تفريح يا درس خواندن)

چه برنامه اى دارى?

          ۳۳

صو اى سؤالهاى زير برتوصيه:ت
ى، به تو كمك مىكنند.نامهريزبر

چرا مى خواهم اين كار را انجام دهم?

چگونه اين كار را انجام دهم?

به كمك چه كسانى …?

با استفاده ازچه وسايلى …?

ا در كادر صفحهىنامهات ربر
بعد بنويس.
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ا كه تنظيمنامهاى ر. بر٢
دهاى، به دوستانت نشانكر

خواهى كن.بده و از آنان نظر
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۲۲
تصويرخوانىختصويرخوانىخ

اه با دوستانت به. همر١
ها نگاه كن.تصوير
ا كه مىشناسى!جاجول ر
گتر شده است واو كمى بزر

اى خودشمىكوشد بر
ا …ّى كند امنامهريزبر

ق است?ّآيا موف

ق  است?ّآيا نا موف

          ۳۳
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۳۳
كر     يق   قضاوت و توصيهكردن  ت

فتار جاجول باهى ر. دربار١
دوستانت گفت و گو كن.

. اكنون با كمك دوستانت به٢
جاجول كمك كن تا به نقاط

نامه وت و ضع0 برّقو
د.هايش پى ببركار

اىا  برتوصيههاى خودت ر
جاجول بنويس.
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جاجول عزيز، من اگر به جاى تو بودم …

جاجول عزيز، تو مىتوانستى …
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∂≥

ااسراف … اسراف …   را … اسراف … را …   ? ? چ ?ه چيز ا?   چر ? چ ? چ نه ه چيز ى  چه چيزى? چگونه? چرا?   چه چيزى? چگونه? چرا?چه 

ىافكار. نتيجهى اسر٣
چيست؟

ه. با دوستانت در اين بار٤
گو كن.گفتو
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          ۴۴

ا درپيشنهادهايت رتوصيه: توصيه: ه   
صفحهى روبهرو بنويس.

۱۱
 قضاوت  ق  

. به تصاوير نگاه كن.١
. فكر كن.٢

چه بايد كرد?

. پيشنهادهايى بده.٥



∂¥

          ۴۴

۲۲
ت  ن  ت ساختن كاردستى باخ ن    ساختن كاردستى باخ

ن ريختنىهاخ ندور ريختنىهاخ دور
آيا تا به حال سعى كرده اى با

چيزهاى دور ريختنى, يك كار دستى

درست كنى?

.خوب فكر كن.١
تهايت مشورگتر. با بزر٢

كن.

اى استفاده از وسايل. بر٣
دستى،دورريختنى در كار

ا در نظر بگير.حى رطر



∂µ
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          ۴۴
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ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
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هىهايت دربارگتر. از بزر٤
طرح خود نظرخواهى كن.

ا بساز و با خود. كار دستى ر٥
به كالس ببر.

. از دوستانت بخواه نظر خود٦
دستى تو در اينهى كارا دربارر

صفحه بنويسند.


