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وقت  در  فعّالیّت  دادن  انجام  معناى  به  عالمت  اىن 

مناسب و با صرف وقت بیش تر است و ضرورتى ندارد بالفاصله 

پس از تدرىس ، انجام شود.

اىن عالمت به معناى ضرورت انجام دادن فعّالیّت در 

كالس، بالفاصله بعد از خواندن متن است. 

اىن عالمت به معناى مراجعه به كتاب كار و انجام دادن 

فعّالیّت در آن است. اىن گونه فعّالیّت ها را مى توان در كالس 

ىا  خانه انجام داد )در اىن باره به عالئم راهنماى موجود در 

كتاب كار مراجعه كنید(.
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يادش به خير!
 بودى؛وما ديدم، كالس دلين بار كه تو رّو… ا

مثل يك غنچه"ى كوچك و زيباى گل؛ مثل غنـچـه"اى كـه
هر صبح"دم با لبخند باز مى"شود.

يادت هست؟ …
م و مـهـربـانشـيـد» گـرها مـى"آمـوخـتـى «مـثـل خـورآن روز

هاا تماشا كنى و هر وقت كه «ابـرباشى؛ «شادى گل"هـا» ر
ا بران ــ ره"هاى ريز بـارمى"آيند»، «هديه"هـاى او» ـــ قـطـر

ت و دسـت"هـاى خــود احــســاس كــنــى. بــه يــادروى صــور
ى؟مى"آور

اه «با دوستـانـم» در «جـشـنفته"ام هـمـرمى"گفـتـى يـاد گـر
.مشاب لاح شوخ و داش و منك تكرش  ادخ ربمايپد» ّتول

ها آموختىتو آن روز
ه"ى عمو نادر» بنشينى،ام پاى «سفربا ادب و احتر

 خودتِگىاى نظافت و پاكيزبا سعى و تالش بر
ه"ات بكوشىّو «نيمكت سبز» بوستان محل

و …

ىكه آمدى مثل كبوتـرـوم به كالس س
اه نـسـيـم پـرواز مـى"كـنـد، بـهكـه هـمـر
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ه"هاى طـبـيـعـت»ّاه «بچدى؛ به هـمـرهمه"جـا سـفـر كـر
ا شناختى؛«مهربان"ترين دوست» خود ر

ى آشنا شدى و به «عاقبتبعدها با دوستان ديگر
كار»"آن"ها و خودت انديشيدى.

ى با هديه"اى دوست داشـتـنـى بـه «عـيـادت»روز
سـهى ديـگـر در جـشـن مـدرفـتــى؛ روزان ربـيـمـار

انجـام، يـك روز بـا خـودت و سـردىكـركت شـر
اگى"ام رنـدگفتى"من بايـد «بـهـتـريـن تـصـمـيـم» ز

م.بگير

ى؟ا به خاطر دارم ركالس چهار
ســوم» خــاص درآن روز كــه بــا «آداب و ر

دى وكت كرسه شربهترين جشن مدر
ادر اين فكر بودى كه «كسى مر
مى"بيـنـد» و بـا خـود گـفـتـى «ايـن
دوستـى"هـا» شـيـريـن اسـت و در

كـالس انـشـا مـوضــوع «رؤيــاهــاى
دى!ا انتخاب كرمن» ر

گوش"هـا در آن «شـامـگـاهـه خـرّاى آن بـچدى و برا بـه زبـان آورو آن روز، كه رؤيـاهـاى قـشـنـگـت ر
دى!ى» آرزوهاى شيرين كرپاييز



اكنون كالس پنجم هستى؛
گ"تر و داناتر شده"اى.بزر

خوب فكر مى"كنى، خوب
ى.مى فهمى، خوب تصميم مى"گير

ا دوستا مى"شناسى. خوب"ها رخوبى"ها ر
ى،دار

ى هميشه خوب باشى.و دوست دار
ايـت هـديـه"هــايــى ازه بـرمـن هـم، دوبــار

ده"ام.آسمان آور
و مايـلـم «در يـك روز تـعـطـيـل» سـوار بـر



دازيم و ازى» به تفريـح بـپـرّ«قايق چوبى» در «بـاغ سـر
ى كنيم.گيراف» جلو«اسر

ا به خوبىدم» ر مرّفته و به تماشاچيان بگوييم كه «حقى شير و پلنگ"ها» رو سپس به تماشاى «باز
عايت كنند.ر
 و توستاستى! پايان امسال، وقت خداحافظى منر

و من شايد بى"تو غمگين بشوم ولى ما مى"توانيم هميشه به ياد هم باشيم.
 پيچكـى كـه هـرِ سبـزِتاز مى"كنـم؛ مـثـل دس هميشگـى، بـه سـويـت درِا به نشانـه"ى دوسـتـىدستـم ر

از مى"شود.ان در بى"كرِصبحگاه، به سوى آسمان
«خدا»ى «يكتا» پشت و پناهت.


