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½J s¹« “« ÆÂœd�âÐ tÒU¼t  p¹ b½uMAÐ�gÝU³� vL−MÄ ”ö
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۱۱
پاسخدادن به سؤالهاد ب ن  پاسخدادن به سؤالهادن ب 

ا بخوان.شيد رهى فر. خاطر١

 سرانجام چهشيدفرفكر مى كنى 

مى كند?

. به سؤال پاسخ بده.٢

اساس پاسخى كه به. بر٣
ا ادامهسؤال دادهاى، داستان ر

بده.
 خوب است قبل ازتوصيه:هو

هى داستان، باّنوشتن بقي
ته مشوردوستانت در اين بار

كنى.

          ۵۵



∂∑

. پس از تمامشدن داستان،٤
هى آنا دربارنظر دوستانت ر

س.بپر
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۲۲
و         گ  ج و  ن  گفتوگو و نتيجهگيرى 

اموال خصوصى چه چيزهايى

هستند?

. پاسخ بده.١

كدام يك جزو اموال عمومى است?

چرا?

ص كن.ّ. مشخ٢

۵۵



∂π

چگونه مى توان اموال خصوصى و

عمومى را حفظ كرد?

ه. با دوستانت در اين بار٣
گفتوگو كن و نتيجهى

ا بنويس.گفتوگو ر
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آخرين برگ هاآخرين برگ ها

۱۱
و   ير ن ت و  تصويرخوانى 

تصويرها چه مى گويند?

ص كن هريك ازّ. مشخ١
ها چه مىگويند.تصوير

چه كسانى, مى توانند مثل يك

 پربار و زيبا باشند?ِدرخت

اين افراد چه كرده اند كه نام آن ها

جاويد مانده است و همه به آن ها

احترام مى گذارند?

ت كن و با. با دوستانت مشور٢
ها پاسخ بده.ه به تصويرّتوج
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۲۲
گ    گفتوگو  گ

چه كارهايى به ما كمك مى كنند تا

انسان هايى خوب و درست كار

باشيم? چرا?

اىت كن و بربا دوستانت مشور
پاسخ به سؤال، نمونههايى ذكر

كن.
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يك روز تعطيليك روز تعطيل

۱۱
و  م       ف يس  گ    گفتوگو و مقايسه گ

. به كمك يكى از دوستانت،١
ا دريك مسابقهى فوتبال ر

م كن؛ سپس،ّذهن خود مجس
بگو يك مسابقه چه

د.گىهايى دارويژ

ه با دوستت. اكنون دوبار٢
گى ماندت كن و بگو زمشور

چه شباهتهايى به يك
د.مسابقه دار
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۲۲
ر   ن  و  تصويرخوانى 

چه كسانى در مسابقه ى زندگى,

ت بيش ترى به دستّقيّموف

مى آورند?

ها، بگو.ه به تصويرّبا توج

          ۷۷
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باغ سرىباغ سرى

۱۱
ن      س ا خ  د د خواندن داستان وا

ن     س و   اگ گفتوگو با دوستانگ  

ا بخوان و ضمن داستان ر
گفتوگو با دوستانت، به

سؤالها پاسخ بده.
اگر كسى خطايى كند, تو چه

مى كنى?

رّتذكت

هاد است.شيد و سوى ديگر، خانهى فراين سوى خيابان، خانهى فر
قابت با يكديگر، هيچ يك از آن دوا در رّآنها با هم دوست و همكالساند ام

د.ى شكست بخورنمىخواهد از ديگر

هاى پاييز بود.يكى از روز
را در حال تاببازهاد رسه، فرك مقابل مـدرشيد در پارفر اى اين كهى ديد. او ب

ر رى كند، سوار تاب ديگرهاد مىتواند بازثابت كند بهتر از ف عتى شد و با س
دن.د به تاب خورزياد شروع كر

۸۸

اين كار را نكن … خطرناك است … ممكن استش به او گفت: «دوستش آر
ار» فرزمين بخـورى. ر كنم؛ّ«من بايد از آرش تـشـكه مىگويـد: شيد در اين ب

ر نمىداد، ممكن بود خطر بزرگى برايم پيش بيايد.»ّاگر او به من تذك



∑µ

سه شدند.اهى مدرهاد رشيد و فرمستانى، فردر يك روز ز
فتند. ناگهان يكىسه مىردو پسر بچهى كوچكتر نيز جلوتر از آنها به مدر

ه زاز آن دو، ليز خـور م ب لـى درد و محك ود خـي هدش گرمين افتاد. معلـوم ب فت
كشيد پسرفتند. فرهاد جلو رشيد و فراست! دوستش با صداى بلند خنديد. فر

را از روى زر را از روى زهاد كيفش رد. فـرمين بلند ك ه او داد.مين ب داشت و ب
ر سـرف ت پ ت: هاد به دوس «آيا زمينخوردن دوسـتـت، تـو را خـوشـحـالك گف

هاد دست آن دوا به عالمت پشيمانى پايين انداخت. فرش رك سر پسركرد؟»
 «مواظب هم باشيد.»ا به يكديگر داد و گفت:ر

دوست دارى ديگران را به چه نوع

كارهايى تشويق كنى?

اگر خودت خطايى مرتكب شوى,

دلت مى خواهد دوستانت چگونه تو

را متوجه خطايت كنند?  

          ۸۸

اه خود ادامه دادند.دند و به ر خداحافظى كرهادفر و شيدفردو پسر كوچولو از 
رفر رشيد و ف گـاه ك هى هـر دوضايت در چهـردند. عالمـت رهاد به يكديگر ن

هاد به ساعت افتاد:پيدا بود. ناگهان نگاه فر
ــ  واى دير شد!

ــ تا مدرسه مسابقه بدهيم؟
ند.ى جلو بزد از ديگردند به دويدن و هريك سعى كرو بعد هر دو شروع كر

اضىدند. هر دو خوشحال و ره به آنها نگاه مىكرهايشان از پشت پنجرمادر
بودند. هر دو زير لب مىگفتند:

آفرين! چه پسرهاى زرنگى!

 ∫s� È«dÐ ÊUÐdN� —UÖ“u�¬ Xý«œœU¹ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ



∑∂

۲۲
ن   و  تصويرخوانى  

ص   يم  و تصميمگيرى ت

تصويرها چه مى گويند?

ص كن هريك ازّ. مشخ١ 
ها چه مىگويد.تصوير
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به كدام يك بايد لبخند زد و به

كدام يك بايد اخم كرد?

كدام يك را بايد تشويق كرد? به

ر داد?ّكدام  يك بايد تذك
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تو در چنين مواردى, چه مى كنى?

چرا?

. پاسخ بده.٢
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ي يت  از صفحهى روبهروتوصيه:توصيه:ت
اى نوشتن استفاده كن.بر
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تالفىتالفى

۱۱
و ا داستاننويسىتد

تيبا بهترها ر. تصوير١
ى كن.هگذارشمار

اساس تصاوير، يك. بر٢
داستان بساز.

اى دوستانتا بر. داستان ر٣
تعريi كن.

هىا دربار. نظر دوستانت ر٤
س.آن بپر
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۱۱
قضاوت

آن ها چه كار مى كنند?

ص كن هريك ازّ. مشخ١
ها چه مىگويد.تصوير

بازى شيرها و پلنگ هابازى شيرها و پلنگ ها
          ۱۰۱۰
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نظر تو درباره ى رفتار آن ها چيست?

فتار آنها باهى ر. دربار٢
دوستانت گفتوگو كن.
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۱۱
ه ن هاا ن داستانتصويرهاداستانتصويرهاا

ه كن و بهّها توج به تصوير
كمك دوستانت پاسخ بده.

هريك از تصويرها نشان دهنده ى

چه بخشى از زندگى امام خمينى

است?

 مردم مردمّّققحح
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