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°·«d�«ّّنوشته%هايى از بچنوشته%هايى از بچنوشته%هايى از بچنوشته%هايى از بچنوشته%هايى از بچ ّّ ه%هاه%هاه%هاه%هاه%هاّ

يگانه% توحيدى
ه%هاى طبيعت)ّ(كالس بچ

ان بهمن ــ تهر٢٢سه%ى مدر

برگ%هاى دفتر وحيدبرگ%هاى دفتر وحيدبرگ%هاى دفتر وحيدبرگ%هاى دفتر وحيدبرگ%هاى دفتر وحيد
گ دفتر وحيدم.لين برّمن او
گى خريده است.ا به تازاو ما ر

من و دوستانم، با خوش%حالى مى%گوييم:
!دنك ىراد%هگن ام زا زيمت و هقيلس اب و دسيونب طخ شوخ ار ام گرب نيرخآ ات ديحو تسا بوخ هچ

                                                    
… مه ار مود گرب ؛دسيون%ىم طخ شوخ ار لّوا گرب ديحو هك نيا لثم … !بوخ هچ

د.ى خواهد كرا شكر! مثل اين كه از ما به خوبى نگه%دارما با هم مى%گوييم: خدا ر
ما بسيار خشنوديم.

                                                                        
گ سوم دفتر وحيدم.من بر

اشى آمد!ى روى ما خواهد نوشت كه ناگهان صداى دلخردر اين فكر بودم كه وحيد چه چيز
م كنده شدم.گ چهاراه برآه! من همر

ديم.ما با وحشت به يك%%ديگر نگاه كر
د؟ ما مى%آورِخدايا وحيد چه باليى به سر

د.تاب كره%ى خانه به بيرون پرد و از پنجرآورا به شكل موشك دراو، من و دوستم ر
مين كوبيده شديم.در اين موقع، بادى وزيد و هر دوى ما محكم به ز

                                                                        
ه شد.فرگ پنجم نيز فربر

گ ششم …و بر

% %٢٤% %
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¥

                                



 آيا سميرا هم اسراف مى%كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى%كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى%كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى%كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى%كند؟  نظر تو چيست؟

سميراسميراسميراسميراسميرا
ى مى%كند.ست مى%كنند، ولى او با كيفش بازدستى درهم%كالسى%هايش كار

اشد.ا بى%دليل مى%ترنگى%هايش ردوستانش روى گياهان مطالعه مى%كنند، ولى او مداد ر
انى مى%كند!ت مى%كنند، او وقت%گذرّاليّوقتى همه فع

س خوب استفاده كند؛ مى%گويد حوصله%اش سر مى%رود.ا نمى%خواهد از وقت درسمير
ا با نشاط كند.احت او رديك است؛ شايد كمى استرا شكر، تعطيالت عيد نزخدا ر

                                                                         
تعطيالت عيد نوروز رو به پايان است.

ا با بى%حوصلگى آهى مى%كشد و مى%گويد: «خدايا، چه قدر سخت است!»سمير
ا هدر مى%دادى.»مادر مى%گويد: «وقت زيادى داشتى؛ نبايد آن ر

: اين همه تكلي`! … كم نيست؟
: دو هفته هم وقت كمى نيست.

احت كنيم.ند ما استر: آن%%ها نمى%گذار
انى؟احت يا وقت گذر: استر

ا فكر مى%كنم اگر مثل او بودم، چه قدر بد مى%شد!ّه%ام نيستم، امّاى قصمن مثل سمير

% %٢٥% %

٢٢٢٢٢

ىا شهريارسمير
سه%ى فروغ نورمدر



ى ــ عابدى اختر
جايى ــ كرجسه%ى شهيد رمدر

وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!
ا نمى%تواند؛ در حالى كه وقت رار پيدا كرا مى%شود در بازهمه مى%گويند وقت طالست ولى طال ر

ااف است؛ چون وقت خود رانى هم نوعى اسراز جايى خريد. به همين دليل، از نظر ما وقت گذر
هدر مى%دهيم و از آن به خوبى استفاده نمى%كنيم.

٣٣٣٣٣

%%٢٦% %



ّّاماماماماممى%توانى …مى%توانى …مى%توانى …مى%توانى …مى%توانى … ّّ ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ّ

ى.دستى%هاى زيبايى بسازمى%توانى كار
،لزنم رد( هاگشيامن كي تياه%ىتسدراك اب ىناوت%ىم%

.ىنك ىزادنا%%هار )هسردم اي هّلحم
ر باشى.ّمى%توانى در زيبا%تر شدن محيط زيست مؤث

فه%جويى كنى.ها صرى از چيزمى%توانى در بسيار
و مى%توانى …

هنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريح            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه       در خانه       در خانه       در خانه       در خانه       در خانه ٤٤٤٤٤

٥٥٥٥٥
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. تو نيز  داستان يا خاطره%هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره%هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره%هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره%هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره%هـايـى را١١١١١
كـه دربـاره%ى اسـراف مــى%دانــى، بــراىكـه دربـاره%ى اسـراف مــى%دانــى، بــراىكـه دربـاره%ى اسـراف مــى%دانــى، بــراىكـه دربـاره%ى اسـراف مــى%دانــى، بــراىكـه دربـاره%ى اسـراف مــى%دانــى، بــراى

دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.
.%%%عـبـارت%هـا را كــامــل كــن و بــراى.%%%عـبـارت%هـا را كــامــل كــن و بــراى.%%%عـبـارت%هـا را كــامــل كــن و بــراى.%%%عـبـارت%هـا را كــامــل كــن و بــراى.%%%عـبـارت%هـا را كــامــل كــن و بــراى٢٢٢٢٢

دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.
       چرا اسراف بد است؟

فتن …اف باعث هدر راسر 
 خداوند …

 %با كمك دوستانت پاسخ بده. %با كمك دوستانت پاسخ بده. %با كمك دوستانت پاسخ بده. %با كمك دوستانت پاسخ بده. %با كمك دوستانت پاسخ بده......٣٣٣٣٣
؟درك ىرود فارسا زا ناوت%ىم هنوگچ             

هايـىدن چيـزف كـر هنگام مـصـر 
مثل آب، نان، كاغذ، سوخت و …، چه

د؟عايت كرا بايد رنكاتى ر
ف صحيح به چه معناست؟ مصر 

ه چــه مــى%دانــى؟ چــگــونـــهدر ايــن بــار
مى%توانيم از امكانات خود به بهـتـريـن

شكل استفاده كنيم؟
.%%%جدول را كامل كن..%%%جدول را كامل كن..%%%جدول را كامل كن..%%%جدول را كامل كن..%%%جدول را كامل كن.٤٤٤٤٤

       % نمونه%هايى از مصرف صحيح در
خانه، در مدرسه و هنگام بازى و تفريح

براى دوستانت ذكر كن.
. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.٥٥٥٥٥

ىمك ،ىـزيرب رود ار ىزيچ ىهاوخ%ـىم هك راب هر
…و نك ركف تدوخ اب ،نك ربص

چگونه مـى%تـوان از چـيـزهـاى دور%ريـخـتـنـى
 مناسب كرد؟استفاده%ى


