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ـت در وقـتّالـيّاين عـالمـت بـه مـعـنـاى انـجـام دادن فـع
د بالفاصلهتى ندارف وقت بيش"تر است و ضرورمناسب و با صر

پس از تدريس ، انجام شود.

ـتّـالـيّت انجـام دادن فـعاين عـالمـت بـه مـعـنـاى ضـرور
در كالس، بالفاصله بعد از خواندن متن است.

اجعه به كتاب كار و انجام دادناين عالمت به معناى مر
ا مى"توان در كالست"ها رّاليّت در آن است. اين گونه فعّاليّفع

اهنماى مـوجـود دره به عـالئـم ريا  خانه انجـام داد (در ايـن بـار
اجعه كنيد).كتاب كار مر



ويژ
نى

 دي
ى 

ت"ها
اقلي

ى 
ه"

نى
 دي

يت
ترب

م و 
علي

ت
تان

دبس
جم 

پن

سمانآ"هاى"هيده

±≥π±
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صبح روز بعد …
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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

s� X�Ëœ Âö�



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.



ه شبنم قطر ــ ژاله: ــ ژاله: ــ ژاله: ــ ژاله: ــ ژاله:٢٢٢٢٢د.                                                       بى�مانند، آنچه شبيه ندارــ بى�نظير:ــ بى�نظير:ــ بى�نظير:ــ بى�نظير:ــ بى�نظير:١١١١١
كى تغييرشعر از ناصر على�اكبر سلطان با اند�ــ �ــ �ــ �ــ �ــ ٣٣٣٣٣
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تو يگانه�اى و دانا      ١ىتو خداى بى�نظير                                
                                تو چه خوب و مهربانى     تو كه پاكى و توانا

د                            تو به گوش ابر خواندى           كه  از آسمان ببار
دمين قدم گذار                          تو به آفتاب گفتى                        به ز

مين بجوشد                    تو به چشمه ياد دادى                             ز دل ز
                به گياه تشنه گفتى                                       كه از آب آن بنوشد

گ گل نشينددى                                         كه به برامر كر ٢            تو به ژاله
ه دادى                                                  كه گل از چمن بچيندان اجاز        به خز

ا كشيدىه رار نقش زيبا                                                            گل و سبز    به هز
٣ا تو آفريدىشب و روز و كوه و دريا                                                            همه  ر
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 . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده.١١١١١                                                       
؟تسا��ىعوضوم هچ ى���هرابرد رعش 
ّّ. فع. فع. فع. فع. فع٢٢٢٢٢ ّّ ّّاليالياليالياليّ ّّ ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ّ
ا در چنـد جـمـلـهمعـنـاى شـعـر ر 

بيان كن.
ا بـهاه با دوستانت، شعـر رهمـر  
ت يك سرود زيبا بخوان.صور
ه به معناى شعر، عبارته به معناى شعر، عبارته به معناى شعر، عبارته به معناى شعر، عبارته به معناى شعر، عبارتّ. ����با توج. ����با توج. ����با توج. ����با توج. ����با توج٣٣٣٣٣

را به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بدهرا به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بدهرا به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بدهرا به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بدهرا به دل�خواه، در كتاب كار ادامه بده
سسسسسـالـالـالـالـالككككك     ررررردددددو كـامـل كـن، مـتـن خـود را و كـامـل كـن، مـتـن خـود را و كـامـل كـن، مـتـن خـود را و كـامـل كـن، مـتـن خـود را و كـامـل كـن، مـتـن خـود را 

.....ننننناااااوووووخخخخخببببب     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىااااارررررببببب
…اى خداى مهربان، اگر تو نباشى  



آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،
آن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شود

و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………
تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.

هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………
هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،

به صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگين
يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،

تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.
ِِاى خداىاى خداىاى خداىاى خداىاى خداى ِِ ِِ مهربان مهربان مهربان مهربان مهربانِ ِِ  من! من! من! من! من!ِ

ِِنسيمنسيمنسيمنسيمنسيم ِِ  روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�اتِ
ِِبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواه ِِ ِِ رحمت رحمت رحمت رحمت رحمتِ ِِ  آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�اتِ

، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى١١١١١صخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگ
و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.

تو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويم
ِِهايت از سرهايت از سرهايت از سرهايت از سرهايت از سر٢٢٢٢٢كه عطاكه عطاكه عطاكه عطاكه عطا ِِ  مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است.ِ
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به تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويم
تنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبم

و به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنم
تو كهتو كهتو كهتو كهتو كه

در دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�همانند
در مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�مانند

در بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتا
و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.و در لط^ و نوازش، بى�همتايى.

تو كهتو كهتو كهتو كهتو كه
پديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگان
و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.

از هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تر
و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.

اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.
بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،

داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،
خداى يكتاخداى يكتاخداى يكتاخداى يكتاخداى يكتا

خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.
��١٧��
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ّّ. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق١١١١١ ّّ ت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهّ
معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.

 يكى از اصول اعتقادى پيروان
اديان الهى «توحيد» است. توحيـد،
يـعـنـى خـداونـد، يـكـتـاسـت و جـز او

خدايى نيست.
. يك�بار ديگر درس را بخوان. يك�بار ديگر درس را بخوان. يك�بار ديگر درس را بخوان. يك�بار ديگر درس را بخوان. يك�بار ديگر درس را بخوان٢٢٢٢٢

و مواردى را كه به قدرت و مهربانىو مواردى را كه به قدرت و مهربانىو مواردى را كه به قدرت و مهربانىو مواردى را كه به قدرت و مهربانىو مواردى را كه به قدرت و مهربانى
خــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــطخــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــطخــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــطخــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــطخــدا اشــاره  دارد زيــر آن�هــا خــط

بكش.بكش.بكش.بكش.بكش.
. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را. چــه چــيــزهـــاى ديـــگـــرى را٣٣٣٣٣

مى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت ومى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت ومى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت ومى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت ومى�شـنـاسـى كـه نـشـانـه�ى قـدرت و
مهربانى خداست؛ چند مورد را ناممهربانى خداست؛ چند مورد را ناممهربانى خداست؛ چند مورد را ناممهربانى خداست؛ چند مورد را ناممهربانى خداست؛ چند مورد را نام

ببر.ببر.ببر.ببر.ببر.
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 با شوق به بيرون كالس نگاه مى�كنند.ها�هّبچ
ست كنيم.فى درمى�توانيم با كمك هم يك آدم�برد، ف بباردا همين�طور برم مى�گويد: اگر تا فرّمعل

… ! اروه
ا بلند مى�شود.ه�هّبچفرياد شادى 

 از خوشحالى روى پاى خود بند نمى�شوند.ه�هاّبچد. ى مى�گير بيش�ترتّ شدفبر
̂ ز ص مى�شود. سهيل از خوشحالى مى�خواهدّفى، مشخاى ساختن آدم�بربره�ها ّبچنگ تفريح، وظاي
ند!ا بساز آن رِار است او و دو نفر ديگر سرا قرد؛ زيرآورر درَپ

                                                
فى است.دا و آدم�براه خانه، مدام به فكر فرسهيل در ر

دا چه روز خوبى است!ــ فر
ى هستند.ا مى�بيند. آن�ها مشغول بازه�اى رّديك خانه، دوستان هم�محلنز

د!خيلى سريع تصميم مى�گير
ــ زود مى�آيم.

                                                
ها مى�كند و از خانه خارج مى�شود.ه را نيمه�كارش رناهار
م بپوش!فتن، به او مى�گويد: سهيل لباس گرش موقع رمادر

د نيست.مى�گويد: هوا خيلى سر
س�هايت …؟ــ در

دم.ــ زود بر�مى�گر
ى مى�شود.ف�بازمى�رود و با دوستانش مشغول بر

ى فكر نمى�كند.ى به چيز ديگراو جز باز
                                                 

ì bF� “Ë— `�� 

≥
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د.در خانه احساس مى�كند تنش مى�لرز
ا عوض كن!مادر مى�گويد: لباس�هاى خيست ر

گويد: همين اآلن …�مى
و مشغول تماشاى تلويزيون مى�شود.

د.ف هم�چنان مى�باربر
فى است.سهيل به فكر آدم�بر
دا چه كيفى مى�كنيم!: جانمى جان! … فر
                                    

.دباوخب دهاوخ�ىم و تسا هتسخ ،ماش ندروخ زا سپ ليهس
ناگهان يادش مى�آيد: آه، مسـئـلـه�هـاى ريـاضـى! …

دم.شان مى�كرّبايد حل
 احساس خستگى مى�كند.ّاام

ا هم آماده كنم.دا رــ واى! … بايد وسايل فر
                                    

ختخواب مى�رود.او با بدنى خسته به ر
احساس مى�كند بدنش كمى داغ است.

و مى�خوابد.
                                    

صبح روز بعد …
��٢٣��

.�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده.١١١١١
ـفـاقــىّ «صـبـح روز بــعــد» چــه ات

ممكن است بيفتد؟
ا ايــن طـــور پـــيـــش�بـــيـــنـــىچـــر 

مى�كنى؟
 ســهــيـــل چـــگـــونـــه مـــى�تـــوانـــد

ان كند؟ا جبرخطاهايش ر
. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.٢٢٢٢٢
مانـىبه نظر من، سـهـيـل تـنـهـا ز 

قىّمى�تواند دانش�آموز با نشاط و موف
باشد كه …

نـامـه�ىاى ايـن كـه بـتـوانـم بـربـر 
ى، عبادت،گى (بـازنداى زمناسبى بـر

س خـوانـدن، و …) خــودم داشــتــهدر
م است …باشم، الز



ّّ  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات ّّ فاقى مى%افتد.فاقى مى%افتد.فاقى مى%افتد.فاقى مى%افتد.فاقى مى%افتد.ّ
ø«dÇ øt�u~Ç øÈeOÇ tÇ ì

°·«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% %

١١١١١

¥

                                



 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

%%٢٧%%

. 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



سه به خانه مى�آيد.شاد و خندان از مدر
سيدم.:مادر، سالم … من به آرزويم ر

به او نگاه مى�كند و مى��گويد: مگر چه آرزويى داشتى؟ب ّجمادر با تع
: اين است مادر!
ا به او نشان مى�دهد.نگى رمز رو قايق چوبى قر

ا درسپس، ادامه مى�دهد: امروز وقتى داشتم از كنار ساحل به خـانـه مـى�آمـدم، ايـن قـايـق چـوبـى ر
فت.ديكى ساحل ديدم كه روى آب باال و پايين مى�رنز

سه�ى گل�ها».مادر مى��گويد: عجب! … ولى روى اين قايق كه نوشته شده است «مدر
مى�گويد: من فكر مى�كنم اين اسم قايق باشد.

سه�اى به نام «گل�ها» باشد.اى مدره�هّچمادر مى�گويد: و شايد قايق مال ب
                                                                       

ىّدن و حتس خواندن، شام خـورت به قايق چوبى فكر مى�كنـد، مـوقـع درّاب آن شب تمام مـدسهر
ختخواب،فتن به رهنگام ر

د و مى�گويد: شب بخير مادر!ا در دست مى�گيرانى قايق ربا نگر
 و مى�رود كه بخوابد.

                                                                      
ب نگاهش مى�كند، مى�گويد:ّختخواب بيرون مى�آيد و به مادر كه با تعجكمى بعد، از ر

µ
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دستىسه باشد … شايد اين قايق كارا اگر اسم يك مدرّاگر اين، اسم قايق باشد خيلى خوب است  ام
ان قايقشان هستند. آن�ها اآلن نگرًه�ها بوده است … حتماّ بچِگروهى

ند و مى�گويد: بله من هم همين�طور فكر مى�كنم.مادر لبخندى مى�ز
ا به آن�ها پس بدهم.مى��گويد: پس من بايد اين قايق ر

ا تأييد مى�كند.مادر با لبخندى تصميم او ر
ا بهگويد: ولى من چه طور مى�توانم اين قايق ر�دد و به مادر مى��گرىمه برقبل از اين كه بخوابد، دوبار

دانم؟گرآن�ها بر
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. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى١١١١١
دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!

داندن قايـق بـهگـراى براب بـر سهـر 
صاحبانش مى�تواند …

. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.٢٢٢٢٢
  اگـر كــســى يــكــى از كــتــاب�هــا يــا

ا پيدا كند، از او چهى�هاى تو راسباب�باز
ى؟ى دارانتظار

ا كـه مـال مـا نـيـســت،ى را چـيــز چـر 
اى خود نگه داريم يا از آننمى�توانيم بر

استفاده كنيم؟
. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست٣٣٣٣٣

با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.
مـا در بـرابـر امـوال ديــگــران چــه وظــيــفــه�اى

داريم؟
ميناوت�ىم ار دوخ نـاتسود لياسو 

.ميرادرب
اه مـــال كـــســــى راگـــر بـــدون اجــــاز 

داريم و يا از آن استفـاده كـنـيـم، كـاربر
امى انجام داده�ايم.حر

اديـم، آن را پـيـدا كـرى ر اگـر چـيــز 
مى�داريم.اى خود بربر

ا خيلى دوست داشتيم،ى ر اگر چيز 
 بــهًداريـم و بــعــداا بــرمـى�تــوانــيــم آن ر
صاحبش بگوييم.
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 اين باال حاشيه�ى جنگل به خوبى ديده مى�شود.
نگى ميان دشت پوشيده از سبز پررّ سربه�فلك كشيده، خطِختانسد كه دراز اين�جا به نظر مى�ر

ف و جنگل كشيده�اند.بر
ى!…چه زيبايى دلنواز

                                                                      
ا مى�بينم.خت جوان ردر ابتداى جنگل، در

ا مى�شناسم.او ر
ا نمى�تواند!ّد اما روى شاخه�هايش نگه دارگ�ها رسعى مى�كند آخرين بر

مستانى است كه به خود مى�بيند.لين زّاين او
ر مى�كنند.ُا پگ�ها رف يكى يكى روى شاخه�هاى عريان نهال مى�نشينند و جاى خالى بردانه�هاى بر

ام به خوابى عميق فرو مى�رود؛ آن�قدر عميق كه وقتى دوست صميمى�اش،ام آرخت جوان آردر
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ش مى�آيد، به او خوشامد نمى�گويد.نسيم، به ديدار

ه مانده�ام.ه خيرمن به اين منظر
فم مى�آيد و مى�گويد:نان به طرنسيم لبخند ز

ى آمده�اى؟ مى�گويم:اه دورنده�ى مهاجر!… از رسالم پر
ا به ايناهم رخت جوان راى ديدن اين دردست�ها مى�آيم و به سوى جنوب مى�روم … بربله … از آن دور

دم … تابستان با او آشنا شدم.سو كج كر
خت جوان نگاهى مى�كند و مى�گويد:نسيم به در

فته است.ا اكنون ديگر به خواب رّخت مهربانى است … امدر
مى�گويم:

ك …ام … مثل يك كودآر



مى�گويد:
ده�ام …ايش تعريV كرا برها آن�ها رد من نيز بارُرت مى�بّه�هاى جنگل خيلى لذّاو از شنيدن قص

مى�گويم:
خت شادابى است.در

مى�گويد:
د و گنجشكان، شاخه�هايشگ�هاى سبز و شادابش بريزها به من گفته، از اين كه يك روز بربار

ده�ام.خت�هاى كهن سال تعريV كره�هايى از درّايش قصا من برّان است. امك كنند، نگرا ترر
ند و مى�گويد:خى مى�زم چرام به دورديك�تر مى�آيد. آرنسيم نز

خت كهن�سالى كهه�ى درّدم. قصه�اى تعريV كرّايش قصآن وقت�ها كه كوچك�تر بود، يك بار بر
گ�ها، گل�ها و ميـوه�هـاىده است و هر سـال بـرگى كرنـدمستـان زماى زساليان سال، بـا وجـود سـر

ى است.گان بسيارندى داده و اكنون ميزبان پربيش�تر و بهتر
خت كهن�سال باشد.د كه مانند آن درخشيد و آرزو كرچشمانش در

نسيم ادامه مى�دهد:
هاى خود توشه و آذوقه ذخـيـرخت�ها وقتى جوان و شـاداب�انـد، بـرايش گفتم كه بـعـضـى از دربر

ى مى�دهند؛ سـايـهاوان�تـرگ و بار فـرمى�كنند، ريشه مى�دوانند و … به هـمـيـن خـاطـر در بـهـار بـر
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.�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن.١١١١١
خت جوان اآلن در خـوابدر 

ا وقتى بيدار شود …ّاست. ام
ى كهخت يا گياه ديگرهر در 

تربارـرُپگ و بررُ پبخواهد در بـهـار
باشد، بايد …

. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟٢٢٢٢٢
بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.

در ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــت
گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.

گىنداى اين كه زبه�نظر تو، بر 
ى داشته باشـد،ترارـربُپما نيز بهـار 
د؟چه بايد كر

خــتچـه كـسـانـى ـــ مــثــل در 
ـىّه�ى ما ــ اگر بخـوابـنـد يـا حـتّقـص

ندهه زند، وقتى بيدار يـا دوبـاربميـر
ند؟ربارُپشوند، باز هم زيبا و 

��٣٥��

گ يـاند و با دوستان خـود در جـنـگـل�هـاى بـزرمى�انـداز
ختان تنبل، در بهارا درّگى مى�كننـد امندباغ�هاى زيبا ز

ند و بى�محصول مى�مانند.گ و بر چندانى نداربر
خت جوانى به قد و قامت درنسيم، نگاه تحسين�آميز

د و مى�گويد:مى�انداز
ان بود. اين بود كهگ و بار باشد، نگراو از اين كه بى�بر

داشت واوان برف�هاى من گوش داد. توشه�ى فربه حر
ى دواند.ريشه�ى بيش�تر

                                          

م؛ از نـسـيــممـى�دارخـت جـوان بــرا از دره�ام رـگـاه خـيــرن
م، فريادخداحافظى مى�كنم و هم�چنان كه اوج مى�گير

ختگ و بـار دردم و برنم: من در بهـار بـاز مـى�گـرمـى�ز
.ما به چشم خود مى�بينجوان ر



يك روز تعطيل است. من و پدر باهم به كوه آمده�ايم.
ق در شادى و نشاط مى�شوم.م. هروقت به اين�جا مى�آيم، غرا خيلى دوست داركوه ر

                                                                   
ى نمى�گويم.م ساكت است؛ من هم چيزپدر

م نگاه مى�كنم … ما چه قدر باال آمده�ايم!به پشت سر
اشيبى كوه، مى�نشينيم.چند دقيقه�اى در سر

ى�هايى كوچك است.از اين�جا همه�چيز شبيه اسباب�باز
ه�ى قند ديده مـى�شـود، بـاّه�ى يك حـبا كه بـه انـدازگ چند طبـقـه�اى ر خيال، ساخـتـمـان بـزرِدر عالـم

م مى�گويد: چه كار مى�كنى؟انگشتم جابه جا مى�كنم. پدر
ه نگاه تحسين�آميز او مى�شوم.ّمتوج

مى�گويم: نگاه كن پدر! چه قدر ساختمان�هاى شهر كوچك شده�اند!

qODF� “Ë— p	

��٣٦��

∑



ت كـوهّمى�گويد: از اين�جا همه�چيـز كـوچـك ديـده مـى�شـود؛ خـاصـي
همين است.

مى�گويم: چه خاصيتى؟
د كه جهان آفرينش بـسـيـارمى�گويد: اين كه به يـاد مـا مـى�آور

عظيم�تر از آن است كه ما
فكر مى�كنيم.

احساس مـى�كـنـم اكـنـون
ا كـهصـت خـوبـى اسـت تـا ســؤالــى رفـر
ده، ازا مشغول كرت�هاست ذهنم رّمد

سم. به او نگاهى مى�كنم و مى�گويم:او بپر
د، چه مى�شود؟استى پدر وقتى انسان مى�ميرر

��٣٧��



ب مى�كند: چه�طور شد كه اين�سؤال به ذهنت آمد؟ّاز سؤالم تعج
ا ديدم كهديم. عكسـى را نگاه مى�كـراستش چند روز پيش با مادر آلبوم عكس شـمـا رمى�گويـم: ر

فته بوديد. شما و عمو، زياد به كوه مى�آمديد؟شما و عمو در كوه باهم گر
: بله … يادش بخير!… محمود عاشق كوه بود.
ا مى�ديدم.: پدر … كاش من هم آن موقع بودم و عمو ر

ه�ى شهدا هميشه در ياد ما هستند.ّا عمو و بقيّد امت�هاست كه مى�گذرّمان جنگ مد: از ز
فاقى مى�افتد؟ّگ چه اتايم مى�گويى پس از مر: پدر … بر

ا مى�بيند در پاسخم مى�گويد:پدر كه كنجكاوى مر
ندهه زى دوبارى از دنيا مى�روند… همه�ى ما روزى به دنيا مى�آيند و روزنده روزهمه�ى موجودات ز

هاى نيك و بدى كه درگى جاودانه�ى خود ادامه مى�دهيم … آن روز به همه�ى  كارندمى�شويم و به ز
ا داده مى�شود.گى مى�شود … به اعمال نيك ما پاداش و به اعمال بد ما جزسيددنيا انجام داده�ايم ر

مين�هـاست مثل وقتى كه در فصـل بـهـار، زنده مى�شـونـد … درمان خدا ز انسان�ها در آن روز بـه فـر
م مى�شوند.ّرسبز و خسر
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آهى مى�كشد و ادامه مى�دهد: و خوش به حال كسانى مثل عمو كه
 بعد ازًمـاّگى�اشان در اين دنيا پر از خوبى و زيبايـى بـوده و مـسـلندز

گ نيز نعمت�هاى خداوند نصيبشان مى�شود.مر
ا ادامه بدهيم؟اه رى رسپس مى�گويد: دوست دار

نم.به عالمت موافقت لبخندى مى�ز
اهمان ادامه مى�دهيم؛ باز هم در سكوت!به ر

                                                       
به آسمان نگاه مى�كنم.

ديك شده�ايم!چه قدر به آن نز
م!چه�قدر دوستش دار

.� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن.١١١١١
گىندهمه�ى پيروان اديان الهى به ز 

ند. يعنى...گ اعتقاد دارپس از مر

.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را٢٢٢٢٢
به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!

دبوته�اى كه مى�مير
دبار و دانه�اى دار

ا دستىباز دانه ر
دتوى خاك مى�كار

گز نيستگ بوته هرمر
ا پايانعمر بوته ر

دنمثل آن، پس از مر
نده مى�شود انسانز

گى اگر اين بودندز
پست بود و بيهوده

گانى ما بودندز
ه�اى غم�آلودهّقص

گمثل بوته بعد از مر
ى داريمشد ديگرر

ستاخيزدر بهار ر
ى داريمعمر بهتر

ًبوته�ى بدى، حتما
دميوه�ى بدى دار

خوش به حال آن كس��كه
١دبذر خوب مى�كار

حماندوستــ سروده�ى مصطفى ر١



تابستان آمده است…
اجويى مى�روند.اغ ماجره از خانه�ى خود دور شده و به سرّه بدون توجّچند تا بچ

گ�ها پنهان شده، يك در كوچك مى�بينند.ى كه بين برآن�ها در داخل ديوار
سند اين در به كجا باز مى�شود؟ …ب به�هم نگاه مى�كنند. گويى مى�خواهند بپرّبا تعج

دن در تالش مى�كنند!كراى بازو بر
ا تماشا مى�كنند.ا قطع مى�كنند و آن�ها رى خود رشيد بازهاد و فرفر
ه در، با صداى جيغ مانندى باز مى�شود.ند و باالخرا به كار مى�گيره�ها، زور بازويشان رّبچ
ه�ها ورود به اين باغ ممنوع است.ّشيد جلو مى�رود و به آن�ها مى�گويد: بچفر

د باغ مى�شوند.شيد واره به فرّولى آن�ها بدون توج
د آن بشويد.ه�ى صاحب باغ واره�ها شما نبايد بدون اجازّهاد مى�گويد: بچفر

هى نمى�كنند.ّآن�ها باز هم توج
 بلند و حوضچه�اى پر از آب در وسط آن.ًهايى نسبتايك باغ كوچك است؛ با ديوار

هيچ�كسى آن�جا نيست.
 …دينك ىزاب غاب نآ رد ديرادن هزاجا امش اّما :ديوگ�ىم اه�نآ هب ىدنلب ىادص اب غاب نوريب زا هرابود هادفر

آن�جا مكانى خصوصى است.
ا آن�ها به گشت�و گذار خود در باغ ادامه مى�دهند.ّام

ه نمى�كننـد.ّر ما توجّب به يك�ديگر نگاه مى�كنند و مى�گويند: آن�ها به تـذكّشيد با تعـجهاد و فرفر

∏
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ه خطايشان كنيم؟ّا متوجچگونه آن�ها ر
                                          

خه پيدا مى�كنند؛ه�ها در گوشه�اى از باغ يك دوچرّآن بچ
ف�تـر يـكاه مـى�رود. آن طـراب اسـت، ولـى ركـمـى خـر

سيده.هاى رختى با انجيـرش درنيمكت است و در كنـار
ـرّاف پـر از عـلـV اسـت و بـوى گـل�هـاى مـعــطتـمـام اطـر

د…مز و زرسد؛ گل�هاى قرهمه�جا به مشام مى�ر
نند: جانمى جان … اين باغ جاى خوبىه�ها فرياد مى�زّبچ
ى است!اى بازبر

ُلها! و تعداد زيادى گدن انجيرو شروع مى�كنند به خور
خه مـى�شـونـد وى سوار دوچـرمى�كننـد! سـپـس چـنـدنـفـر

نند، فريادديك به ديوار دور مى�زحالى كه باعجله، نزدر
ى ما… ناگهان …!ّمى�كشند: اين باغ ماست… باغ سر

                                              
.دنك�ىم هاگن ار اه�هّچب هدروخ هرگ ىاهوربا اب غاب بحاص

د به خود مى�پيچند.آن�ها از در

��٤١��

�حدس بزن بـراى بـچ١١١١١��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. � .ّّ ّّ ّّه�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اتّ ّّ فاقـىفاقـىفاقـىفاقـىفاقـىّ
افــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــك
برگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـت

نشان بده.نشان بده.نشان بده.نشان بده.نشان بده.
�فكركن، سپس پاسخ بده.٢٢٢٢٢���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. �� .
دند به آن سعى كرشيدهاد و فرفرا چر 

ر بدهند؟ّه�ها تذكّبچ
اى چه سودى برشيدهاد و فرفرر ّتذك 
ه�ها داشت؟ّآن بچ
دن آناى آگاه كـر بـرشيـدهاد و فـرفـر 

ى مى�تـوانـسـتـنـدهـاى ديـگـره�هـا چـه كـارّبـچ
انجام بدهند؟
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ا از آن�جا شـروع شـد كـه شـيـشـه�ى كـالس بـه طـرز مـاجـر
گـوشــى وف�هـاى درنـامـعـلـومـى شـكـسـت. از آن پـس حـر

اندند ديگرى بعضى�ها سعى مى�كرّپچ�پچ�ها زياد شد؛ حت
ر جلوه بدهند. گفته مى�شد شكستـن شـيـشـه كـارّا مقـصر

دم.فريد است. من هم، اين�طور فكر مى�كر
              
آن روز

احـتــى گــفــت:ا بــا نــاردار
ا بگو…استش رر

گفتم: باور كن … دروغ نمى�گويم.
گفت: تو از چه كسى شنيدى؟

گفتم: همه مى�گويند … همه!
ه�ها با چشم�هاى خودش ديده است؟ّگفت: كدام يك از بچ

نندف نمى�زه�ها كه بى�دليل حرّ يك كسى ديده … بچًگفتم: حتما
اا ر… اگر باور نمى�كنى، برويم پيش جمشيد … خود او اين ماجر

د.ايم تعريV كربر
                                                 

ا محكم فـشـار داد و بـاا مچ دستـم رنم كـه دارفى بـزخواستـم حـر
ن … صبر كن ببينم جمشيد چه مى�گويد:ف نزتندى گفت: توحر
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ام شنيدم كه شكستن�كنان گفت: من … من چيز زيادى نمى�دانم … ولى از شهرِْن و مّنِجمشيد م
شيشه�ى كالس، كار فريد است.

ى گفت: دوستـان مـن …نش�آميـزدوى ما گذاشت و با لحـن سـرزا روى شانه�هاى هـرا دستـش ردار
ا كه هيچ كدامتان نديده�ايد نقل مى�كنيد؟ى رشما چه طور چيز

                                       
ا و به�خصوص از دسـت مـن،ا خيلى از اين ماجـردار
ده بـودماحـت بـود. مـن هـم از خــطــايــى كــه كــرنــار

 بـه مـا مـى�گـفـت: ايـن�طــورًپـشـيـمـان بـودم. او دائـمـا
ف�ها آبروى فريد مى�رود …نمى�شود … با اين حر

ار از همه�ىا با اصرد … اين بود كه دارى كربايد كار
ا مربوط بودند؛ يعـنـى مـن،كسانى كه به ايـن مـاجـر

 فريد، خواست كه پيش آقاىِام و خودجمشيد، شهر
شيدى برويم.فر

                                        
ام پريده بود.نگ شهرر

فت و منتظر ماند.ا گربه سختى جلوى گريه�اش ر
سيد.شيدى عصبانى به�نظر مى�رآقاى فر
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ا ديديد؟فاق رّى اين اتِط شما شروع شده … بگو ببينم، شما كّا توس ماجرًاام، ظاهر: خب آقا شهر
فته�اى گفت: آقا بـاور كـنـيـدد و با صداى گـرا فرو بـرغضـش رُد، با پاك كـرام اشك�هايـش رشهـر

تقصير خود فريد است.
شيدى نفس عميقى كشيد و گفت: يعنى منظور شمـا ايـن اسـت كـه فـريـد خـودش ايـنآقاى فـر

ا سر زبان�ها انداخته است؟ف�ها رحر
د؟!ا پايين انداخت و گفت: آقا … اين فريد، خبرچينى مى�كند… اين عيبى ندارش رام سرشهر

ت چيست؟ى گفت: من كه گيج شده�ام … منظورب بيش�ترّشيدى با تعجآقاى فر
دم به اين و آن خبر مى�داد … من هما كه من مى�كرى ركاره، اين فريد هرام گفت: آقا اجازشهر

دم؟…ف بدى مـى�زد و گفت: مگـر حـرام كره با لحن تندى روبـه شـهـربه تالفى … فريد يـك بـار
ا به دروغ، گـنـاهان مى�گفتم … تـو چـه�طـور؟… تـو چـردى، من هم بـه ديـگـرهاى خطـا مـى�كـركـار
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ا اين مشكالت پيش آمد؟چر 
ام به خودشان حق دادها فريد و شهرچر 

نند؟ف بزبودند كه پشت سر يك ديگر حر
���اگر كسـى خـطـايـى كـنـد، وظـيـفـه�ى

دوستانش چيست؟
ا مــداخــلـــها در ايــن مــاجـــراگــر دار 

د چه مى�شد؟نمى�كر

دن من انداختى؟ بحث باالا به گرشكسته شدن شيشه ر
اد به�گونه�اى حـق رفت. هريك از آن دو سعى مى�كـرگر

به خود بدهد.
                                             

ى تكان داد. گويى فهميده بود جريانشيدى سرآقاى فر
ار است.از چه قر

د و گفت: كه اين�طور!…ى به آن دو كربعد نگاه معنادار
ا به فريادتانخيلى عجيب است!… من نمى�دانم اگر دار

ا به چه جاهايى مى�كشيد!سيد اين ماجرنمى�ر
و با طعنه گفت: آفرين به شما!

V تكـان داد وّى به عالمـت تـأسد به مـا، سـركرسپـس رو
گفت: و آفرين به همه�ى شما!

�با توج١١١١١�������با توج.�������با توج.�������با توج.�������با توج.������.ّّ ّّ ه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىّ

……………��من                          
ا                          ……………دار

ام                     ……………شهر
جمشيد                   ……………
……………��فريد                       

……………                                        شيدىآقاى فر

ّّدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخ ّّ ص كن.ص كن.ص كن.ص كن.ص كن.ّ
فــتــار شــايــســـتـــهچــه كــســانـــى ر 

هايى؟فتارداشتند؟ چه ر
تكب خطا شدند؟چه كسانى، مر 

چه خطاهايى؟

٢٢٢٢٢.....     ������������������������������ـتـتـتـتـتنننننــاــاــاــاــاــتتــتتـتسسسسسوووووددددد     ــاــاــاــاــاببببب     تتتتتالالالالالاااااـؤـؤـؤـؤـؤسسسسس     ــهــهــهــهــهببببب     ـهـهـهـهـهّجججججــوــوــوــوــوتتتتت     ــااــااـاببببب
�هههههرررررــااــااـابببببرررررددددد�����ـتـتـتـتـتـفـفــففـفگگگگگ     نننننآآآآآ     ىىىىىاااااـرـرـرـرـرجججججاااااممممم     ووووو     نننننــااــااـاــتتــتتـتسسسسساااااددددد     ىىىىى����ـوـوـوـوـوگگگگگووووو
.....نننننككككك

� با همكارى دوستانت داستان را٣٣٣٣٣��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��.
بـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرا

درآوريد.درآوريد.درآوريد.درآوريد.درآوريد.
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ساعت ده و نيم …
ان هر دو تيم.فدارسه پر است از طرحياط مدر
ده …ساعت ياز

بازيكنان هر دو تيم آماده هستند.
ده و ربع …ساعت ياز

ى شروع مى�شود.باز
ى�كنان مى�دوند.باز

ند.داور هر�از�گاهى سوت مى�ز
ام هستند.ه�ها آرّبچ

ى به خوبى و خوشى تمام مى�شود.نيمه�ى اول باز

U�Å@MKÄ Ë U�dO� È“U�
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هـاپلنگ�ها و شيـر
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مساوى�اند.
انفــدارى�كــنـــان و طـــربـــاز

ند.ت مى�برّهمگى لذ
ى، يكىدر ميانه�ى نيمه�ى دوم باز

تكـبها مـرى�كنان تيـم شـيـراز باز
خطاى دست مى�شود.

ارتوپ در اختيار تيم پلنگ�ها قر
د.مى�گير



انفدار هياهوى طـر
ها بلند مى�شود.شير

ى ادامه مى�يابد.باز
ى، در اواخر بازًتقريبا

ى�كــنـــانيــكــى از بـــاز
پـلـنـگ�هـا بـه يــكــى از

ند.ها لگد مى�زشير
دداور، پنالتى مى�گير

ل مى�شود.ُو گ
ان پلـنـگ�هـافـدارطـر

اض مى�كننـد واعتر
اهســــــــــروصــــــــــدا ر

ند.مى�انداز
ش بـــــهمـــــربـــــى ورز

ر مى�دهد.ّآن�ها تذك
ه�ها …ّا يكى دو تا از بچّام

ا نگاه كنيد … مثل …ــ شير�ها ر
تر شبيه … ــ چه پلنگ�هايى!… چه شجاعتى! … بيش

ــ شما شير هستيد يا …؟
ــ شما پلنگ�ها چه؟…
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اض نمى�كنند،فتار آن�ها اعتره�ها نه تنها به رّه�ى بچّبقي
ى مى�كنند.فداربلكه فقط از تيم خود طر

ااكنون فقط آن دو نفر نيستند كه تيم�هاى يك�ديگر ر
ه مى�كنند. بلكه تعداد زيادى به جان يك�ديگـرمسخر

ا بـهان تيم خـود رفـدارف�هايشـان طـرافتاده�انـد و بـا حـر
�مى�دار��ند!خنده وا

و بحث باّها و پلنگ�ها از جرش، شيربا سوت مربى ورز
يك�ديگر دست مى�كشند.

د!ى تصميم جديدى مى�گيرّمرب
ى ناتمام مى�ماند.باز
احت مى�شوند.ه�ها نارّبچ

ه�ها مى�گويند: تقصير آن دو نفـر اسـت …ّبعضى از بچ
اج كنيد …ى اخرا از بازآن دو نفر ر

ف�هاى حرًاا ظاهرّى مى�گويد: امّمرب
اى هـمـه�ى شـمـا خــنــده�دارآن�هـا بـر

بود… اين�طور نيست؟!
آن�ها سكوت مى�كنند.

١١١١١.....�������������������������������تتتتتفففففگگگگگ     تتتتتتتتتتسسسسسوووووددددد     اااااببببب     ����ووووو     نننننككككك     لللللاااااؤؤؤؤؤسسسسس     وووووااااا     زززززااااا     .....نننننككككك     وووووگگگگگووووو
.....سسسسسيييييووووونننننببببب     اااااررررر     شششششخخخخخسسسسساااااپپپپپ     هههههگگگگگرررررببببب     كككككييييي     ىىىىىوووووررررررررررببببب

ى دو تيم ناتمام ماند؟ا بازچر 
ــفــاقــاتّ چـگــونــه مــى�شــود از ايــن�گــونــه ات

د؟ى كرگيرجلو
�يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده٢٢٢٢٢���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. �� .

از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.
؟ىراد غارسـ ـ ناتساد نيا هب هيبشـ ـ ار ىرگيد دراوم ايآ 

 يادم مى�آيد يك بار …
د…يكى از دوستانم تعريV مى�كر 

 يك بار شاهد بودم …
 همين چند وقت پيش …

�با استفاده از سؤال در قالب يك ٣٣٣٣٣����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ���ّّفـعفـعفـعفـعفـع.  ّّ ّّاليالياليالياليّ تتتتّتّّ
.....گروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كن

 آيا طرفدارى از تيـم مـورد عـالقـه مـى�تـوانـد بـهـانـه�ى
خوبى براى مسخره�كردن تيم رقيب باشد؟

��٤٩��



ا كه از دور مى�آمد نشان دادند و گفتند: بابا آمد.دى رمردم، پيرمر
                                                                             

ـ رها در منزد مهربانى بود كه آن روزمربابا، پير ـ خدمتل امام خمينى ـ هبر انقالب اسالمى ـ
دما كه مـرد. او هر وقت به نانوايى مى�آمد، با فـروتـنـى و ادب، جـواب سـؤال�هـايـى رمى�كـر
سيدند؛ به آن�ها مى�داد. نانوا هم مى�گفت: سالم همه�ى ماه) مى�پره�ى امام�خمينى (ردربار

±±

�oÒÂœd� 

ه به او نان مى�داد.ّسان و زودتر از بقيا به آقا برر
                                                                                   

جان …د تا به او نان بدهد، بابا گـفـت: نـه شـاطـراز كرف بابـا درا به طـرآن روز، وقتى نانوا دسـتـش ر
ممنونم … من بايد توى صV بايستم.

نانوا گفت: يعنى چه؟ … شما مى�خواهيد يك ساعت توى صV بايستيد تا نوبتتان شود؟ …
د، بـال ايشان مـى�بـراى منـزا بره) است و نـان ردم كه مى�دانستند بابـا در خـدمـت امـام خـمـيـنـى (رمر

دند و نگذاشتند در صV بايستد.ا به جلو برار، او راصر
م.دم به گريه افتاد و گفت: نه … ديگر تا نوبتم نشود، نان نمى�بر مرّتحببابا از اين همه م

دند. به بابا نگاه مى�كربّجهمه با تع
بابا ادامه داد:

�(ردم مى�گويند بابا خدمت�كار منزمودند، شنيده�ام در نانوايى، مرامام ديروز به من فر�ه)ل آقاى خمينى

� �٥٠� �



ند و هرچند تا نان كه بخواهىا جلو مى�براست و شما ر
ى.زودتر از نوبتت مى�گير

ند … نانوات دارّدم خيلى محببه ايشان گفتم: بله آقا، مر
�امام فرشته�ترد و نان برت دارّنيز محب���مود:ى مى�دهد. و

ا نكن … اين خـوب نـيـسـت كـه از ايـن خـانـه،اين كـار ر
عايت نوبت، خريد كنـد … تـو هـم مـانـنـدكسى بـدون ر

انا كه ديگـران در صV بايسـت … هـمـان نـانـى رديگـر
دم ضايع شود. من هم از مرّند، بگير … مبادا حقمى�گير

اراين به بعد، در صV مى�ايستم … خواهش مى�كنم اصر
نكنيد.

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن

١١١١١.....���������������������تتتتترررررااااابببببععععع     سسسسسپپپپپسسسسس     ،،،،،نننننككككك     ررررركككككففففف     ��������������.....نننننككككك     لللللممممماااااككككك     اااااررررر     اااااههههه
ه) از اين كه بابا نوبتا امام خمينى (رچر 

احت شد؟ده بود، نارعايت نكرا رر
ه) به عـنـوان امـام خـمـيـنـى (رِفتـارايـن ر 

سى به مـاان، چه درمان ايرعزيز كشورهبرر
مى�دهد؟

� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان.٢٢٢٢٢.
ه) چه مى�دانى؟ه�ى امام خمينى (ردربار 
او چگونه انسانى بود؟ 

در جنوب تهران، از دوردست�ها گنبدى طاليـى بـا
چهار مناره�ى بلند پيداست.

مدرم ىارب شمان هك تسا هتفخ كاخ رد ىدرم اج�نآ رد
.تسانشآ ناهج  و ناريا

ه و مرقدش روح�افزاست.ّنام او روح�الل
راگزور رايسب ىاه�ـىتخس اب هك تسا ىدـرم هّللا�حور

،ادخ زا زج ،شا�ىگدنز خيرات بات و چيپ رد و هدنارذگ ار
لباـقم رد نانآ ىوريپ و ىـتسود اب .تسا هتساـوخن ىراي
شالترپ و هاگآ ىمدرم ىربهر و هداـتسيا  ادخ نانمشد
.تسا هتفرگ هدهع هب ار

او رهبر كبـيـر انـقـالب اسـالمـى و بـنـيـان�گـذار نـظـام
جمهورى اسالمى است.

اينك سال�هاست كه از ميان ما رفته و جايش خالى
ـا خـاطـرات او، امـيـدهــا و آرزوهــاى او و راه وّاسـت ام

روش اطاعت او از خدا در بين ما زنده و پابرجاست.
ىهاگآ اب ،ناميا و هدارا اب وا نوچمه ،ىنيمخ نادنزرف ام و

دنلبرس و زارفارس ،دابآ ىناريا هب راختفا و رورغ اب و شناد و
.مينك�ىم ركف زوريپ و

٣٣٣٣٣..... ��� ��� ��� ��� �����������������������تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىااااارررررببببب     سسسسسپپپپپسسسسس     .....نننننككككك     قققققيييييقققققحححححتتتتت          .....سسسسسرررررپپپپپببببب
.....وووووگگگگگببببب

؟ىناد�ىم هچ ىمالسا بالقنا ى�هرابرد   

� �٥١� �
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پنجم دبستان

تربيت دينىتعليم و 

سمانآ�هاى ههدي
به نام خدا

ه�ى اقليت�هاى دينىويژ

كتاب كار



صفحه�ى دانش�آموزصفحه�ى دانش�آموزصفحه�ى دانش�آموزصفحه�ى دانش�آموزصفحه�ى دانش�آموز
اين كتاب مال من است.

 است.………………………نام من 

گى مى�كنمند �ز…………………من در 

…………سه�ى و دانش�آموز كالس پنجم��مدر

هستم.

.�� است……………………………م من ّنام معل



ÅÅÅÅµµ

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

ا مى�گشايم.ه رپنجر
نگاه مى�كنم …

خشدآسمان مى�در
ى ديگركنان، آمدن روزخت بيد، جست و خيزو گنجشكان روى شاخه�هاى در

ا خبر مى�دهند.ر
ــ صبح شده است!

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

اب شده�اند.گل�ها سير
ى هم�آواز شده�اند!ا مى�شنوم كه با نسيم بهاره�ها رصداى چك�چك قطر

م …دست�ها مى�نگربه دور
مه مى�كنند.مزام زچشمه�ها آر

ند و دستمى پيچ و تاب مى�خورجوى�ها به نر
سند.در دست رود، مى�روند تا به دريا بر

سكوت مى�كنم …
و غنچه�ها…

خنده�كناند، غنچه�ى گل�هاى سرخ و زر
ه�هاىا با قطرت زيبايشان رمى�شكفند و صور

ان مى�شويند.ريز بار
گى چه�قدر زيباست!ندــ ز

          ۱۱

۱۱

ا بخوان.. متن ر١

خداخداخداخداخداخدا

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



ÅÅÅÅµ∂

اى متن صفحه�ى�قبل، در�. بر٢

اشىّنقاين صفحه، به دلخواه 
مناسبى بكش.

۱۱
ّّنقنقنقنقنق ّّ اشى متناشى متناشى متناشى متناشى متنّ

          ۱۱

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



ÅÅÅÅµ∑

 « ¨ÊUÐdN	 È«bš È«Öì v�U³½ uð d

۲۲
كامل كردن متنكامل كردن متنكامل كردن متنكامل كردن متنكامل كردن متن

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

دلخواه، ادامه بده و كامل كن.
ا در صفحه�ى متن خود ر

روبه�رو بنويس.

اىا در كالس بر. متن خود ر٢
دوستانت بخوان.

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

          ۱۱

ل است.به معناى انجام فعاليت در منزعالمت
ت زوجىبه معناى  انجام فعاليت به�صـورعالمت

ه) يا گروهى و يا جمعى است.(دو نفر



ÅÅÅÅµ∏

۲۲
ِِ  نوشتن  نوشتن  نوشتن  نوشتن  نوشتن ِِ  متن متن متن متن متنِ

يك متن در ستايش خداوند
يا گفت��و�گو با او بنويس.

ى، در متناگر دوست دار
خود از كلمه�هاى زير هم

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

روشنايى، زيبايى، …

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

          ۲۲

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
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ÅÅÅÅµπ

۱۱
  برنامه�ريزى  برنامه�ريزى  برنامه�ريزى  برنامه�ريزى  برنامه�ريزى

.ى كننامه�ريزكن 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

اى سؤال�هاى زير برتوصيه:توصيه:توصيه:توصيه:توصيه:
ى، به تو كمك مى�كنند.نامه�ريزبر

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 صفحه�ىنامه�ات ربر
بعد بنويس.



ÅÅÅÅ∂∞

ا كه تنظيمنامه�اى ر. بر٢
ده�اى، به دوستانت نشانكر

خواهى كن.بده و از آنان نظر

 ∫s� È«dÐ ÊUÐdN� —UÖ“u�¬ Xý«œœU¹ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
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۲۲
تصويرخوانىتصويرخوانىتصويرخوانىتصويرخوانىتصويرخوانى

اه با دوستانت به. همر١
ها نگاه كن.تصوير
ا كه مى�شناسى!جاجول ر
گ�تر شده است واو كمى بزر

اى خودشمى�كوشد بر
ا …ّى كند امنامه�ريزبر

ق است?ّآيا موف

ق  است?ّآيا نا موف

          ۳۳
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۳۳
قضاوت و توصيه�كردنقضاوت و توصيه�كردنقضاوت و توصيه�كردنقضاوت و توصيه�كردنقضاوت و توصيه�كردن

فتار جاجول باه�ى 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  برتوصيه�هاى خودت ر
جاجول بنويس.
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جاجول عزيز، من اگر به جاى تو بودم …

جاجول عزيز، تو مى�توانستى …
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چه چيزى? چگونه? چرا?چه چيزى? چگونه? چرا?چه چيزى? چگونه? چرا?چه چيزى? چگونه? چرا?چه چيزى? چگونه? چرا?چه چيزى? چگونه? چرا?چه چيزى? چگونه? چرا?اسراف … اسراف … اسراف … اسراف … اسراف … اسراف … 

ىاف�كار. نتيجه�ى اسر٣
چيست؟

ه. با دوستانت در اين بار٤
گو كن.گفت�و
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          ۴۴

ا درپيشنهاد�هايت رتوصيه: توصيه: توصيه: توصيه: توصيه: 
صفحه�ى روبه�رو بنويس.

۱۱
 قضاوت قضاوت قضاوت قضاوت قضاوت

. به تصاوير نگاه كن.١
. فكر كن.٢

چه بايد كرد?

. پيشنهادهايى بده.٥
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          ۴۴

۲۲
ساختن كار�دستى باساختن كار�دستى باساختن كار�دستى باساختن كار�دستى باساختن كار�دستى با

دور���ريختنى�هادور���ريختنى�هادور���ريختنى�هادور���ريختنى�هادور���ريختنى�ها
آيا تا به حال سعى كرده اى با

چيزهاى دور ريختنى, يك كار دستى

درست كنى?

.خوب فكر كن.١
تهايت مشورگ�تر. با بزر٢

كن.

اى استفاده از وسايل. بر٣
دستى،دور�ريختنى در كار

ا در نظر بگير.حى رطر
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ه�ىهايت دربارگ�تر. از بزر٤
طرح خود نظر�خواهى كن.

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

. از دوستانت بخواه نظر خود٦
دستى تو در اينه�ى كارا دربارر

صفحه بنويسند.
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قايق چوبىقايق چوبىقايق چوبىقايق چوبىقايق چوبىقايق چوبى

œ œ—«œ œułË ¯—eÐ ÈÅt³Fł p¹ U� ÈÅtÝ—b� —�t

 «— v¹U¼Å”U³��Åv� Ê¬ —œ ¨XÝ« Áb½U�Uł tÖÆb½—«c

°X#¼ ”U³� tL�UŽ p¹ t³Fł s¹« —œ tAOL¼

ÐâÒtÅUł tÝ—b� —œ «— v¹U¼eOÇ U¼ÅX,Ë vCFÐ ¨U¼

Åv�ÖÝQ²� Æb½—«cÒÈu²�UÄ gOÄ “Ë— bMÇ ìÅr¼ s� ¨t½UH

 tÝ—b� —œ s�Ö «— Uł tL¼ Æb7 rÖ«bOÄ «— Ê¬ v�Ë r²A

½J s¹« “« ÆÂœd�âÐ tÒU¼Åt  p¹ b½uMAÐ�gÝU³� vL−MÄ ”ö

 «—Ö r�Åv� X�U−š ¨XÝ« Áœd�r¹U¼dðÅ¯—eÐ ÆÂbOA

−F²� «dłU� s¹« “« r¼Ò²Š b¹U7 Ë VÒÆb½b7Åv� v½U³BŽ v

 ułÅËÅX#ł vKOš ¨‰UŠ d¼ tÐ�tÐ ¨X¹UN½ —œ Ë Âœd

۱۱
پاسخ�دادن به سؤال�هاپاسخ�دادن به سؤال�هاپاسخ�دادن به سؤال�هاپاسخ�دادن به سؤال�هاپاسخ�دادن به سؤال�ها

ا بخوان.شيد ره�ى فر. خاطر١

 سرانجام چهشيدفرفكر مى كنى 

مى كند?

. به سؤال پاسخ بده.٢

اساس پاسخى كه به. بر٣
ا ادامهسؤال داده�اى، داستان ر

بده.
 خوب است قبل ازتوصيه:توصيه:توصيه:توصيه:توصيه:

ه�ى داستان، باّنوشتن بقي
ته مشوردوستانت در اين بار

كنى.

          ۵۵
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. پس از تمام�شدن داستان،٤
ه�ى آنا دربارنظر دوستانت ر

س.بپر
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۲۲
 گفت�و�گو و نتيجه�گيرى گفت�و�گو و نتيجه�گيرى گفت�و�گو و نتيجه�گيرى گفت�و�گو و نتيجه�گيرى گفت�و�گو و نتيجه�گيرى

اموال خصوصى چه چيزهايى

هستند?

. پاسخ بده.١

كدام يك جزو اموال عمومى است?

چرا?

ص كن.ّ. مشخ٢

۵۵



ÅÅÅÅ∂π

چگونه مى توان اموال خصوصى و

عمومى را حفظ كرد?

ه. با دوستانت در اين بار٣
گفت�و�گو كن و نتيجه�ى

ا بنويس.گفت�و�گو ر
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آخرين برگ هاآخرين برگ ها

۱۱
 تصويرخوانى تصويرخوانى تصويرخوانى تصويرخوانى تصويرخوانى

تصويرها چه مى گويند?

ص كن هريك ازّ. مشخ١
ها چه مى�گويند.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
 گفت�و�گو گفت�و�گو گفت�و�گو گفت�و�گو گفت�و�گو

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، نمونه�هايى ذكر

كن.
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يك روز تعطيليك روز تعطيل

۱۱
 گفت�و�گو و مقايسه گفت�و�گو و مقايسه گفت�و�گو و مقايسه گفت�و�گو و مقايسه گفت�و�گو و مقايسه

. به كمك يكى از دوستانت،١
ا دريك مسابقه�ى فوتبال ر

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

د.گى�هايى دارويژ

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

چه شباهت�هايى به يك
د.مسابقه دار
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۲۲
 تصويرخوانى تصويرخوانى تصويرخوانى تصويرخوانى 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
خواندن داستان وخواندن داستان وخواندن داستان وخواندن داستان وخواندن داستان و

گفت�و�گو با دوستانگفت�و�گو با دوستانگفت�و�گو با دوستانگفت�و�گو با دوستانگفت�و�گو با دوستان

ا بخوان و ضمن داستان ر
گفت�و�گو با دوستانت، به

سؤال�ها پاسخ بده.
اگر كسى خطايى كند, تو چه

مى كنى?

ّّتذكتذكتذكتذكتذك ررررّرّّ

هاد است.شيد و سوى ديگر، خانه�ى فراين سوى خيابان، خانه�ى فر
قابت با يك�ديگر، هيچ يك از آن دوا در رّآن�ها با هم دوست و هم�كالس�اند ام

د.ى شكست بخورنمى�خواهد از ديگر

هاى پاييز بود.يكى از روز
اى اين كهى ديد. او بـرا در حال تاب�بازهاد رسه، فرك مقابل مـدرشيد در پارفر

عتى شد و با سـرى كند، سوار تاب ديگرهاد مى�تواند بازثابت كند بهتر از فـر
دن.د به تاب �خورزياد شروع كر

۸۸

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

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



ÅÅÅÅ∑µ

سه شدند.اهى مدرهاد رشيد و فرمستانى، فردر يك روز ز
فتند. ناگهان يكىسه مى�ردو پسر بچه�ى كوچك�تر نيز جلوتر از آن�ها به مدر

فتـهدش گرمين افتاد. معلـوم بـود خـيـلـى درد و محكـم بـه زاز آن دو، ليز خـور
كشيد پسرفتند. فرهاد جلو رشيد و فراست! دوستش با صداى بلند خنديد. فر

داشت و بـه او داد.مين بـرا از روى زهاد كيفش رد. فـرمين بلند كـرا از روى زر
«آيا زمين�خوردن دوسـتـت، تـو را خـوشـحـالك گفـت: هاد به دوسـت پـسـرفـر

هاد دست آن دوا به عالمت پشيمانى پايين انداخت. فرش رك سر پسركرد؟»
 «مواظب هم باشيد.»ا به يك�ديگر 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 
ه�ى هـر دوضايت در چهـردند. عالمـت رهاد به يك�ديگر نـگـاه كـرشيد و فـرفر

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 آن�ها نگاه مى�كرهايشان از پشت پنجرمادر
بودند. هر دو زير لب مى�گفتند:

آفرين! چه پسرهاى زرنگى!
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۲۲
 تصويرخوانى تصويرخوانى تصويرخوانى تصويرخوانى تصويرخوانى
و تصميم�گيرىو تصميم�گيرىو تصميم�گيرىو تصميم�گيرىو تصميم�گيرى

تصويرها چه مى گويند?

ص كن هريك ازّ. مشخ١ 
ها چه مى�گويد.تصوير

          ۸۸
±

≤

≥

¥

∂
µ

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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 از صفحه�ى روبه�روتوصيه:توصيه:توصيه:توصيه:توصيه:
اى نوشتن استفاده كن.بر

∑

π

∏

±∞
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تالفىتالفى

۱۱
داستان�نويسىداستان�نويسىداستان�نويسىداستان�نويسىداستان�نويسى

تيبا به�ترها ر. تصوير١
ى كن.ه�گذارشمار

اساس تصاوير، يك. بر٢
داستان بساز.

اى دوستانتا بر. داستان ر٣
تعريi كن.

ه�ىا دربار. نظر دوستانت ر٤
س.آن بپر
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۱۱
قضاوتقضاوتقضاوتقضاوتقضاوت

آن ها چه كار مى كنند?

ص كن هريك ازّ. مشخ١
ها چه مى�گويد.تصوير

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

فتار آن�ها باه�ى ر. دربار٢
دوستانت گفت�و�گو كن.
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۱۱
داستان�تصويرهاداستان�تصويرهاداستان�تصويرهاداستان�تصويرهاداستان�تصويرها

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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