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سخنی با اولیا و مربیان
پس از چند سال از شروع طرح »خوانا« در آموزش و پرورش، شاهد بالنده شدن اين طرح و پيشرفت 

كمی و كيفی آن در سراسر كشور هستيم.
تركيب مهارت های زبانی با مهارت های زندگی در اين طرح باعث شد انتشارات سرمشق نيز با سابقه ی 
طوالنی در توليد محتوای مهارت های زبانی و پيشرو بودن در آموزش مهارت های زندگی، به توليد محتوا 

برای اين طرح عالقه مند شود.
با پيشنهاد و راهنمايی دوستان در آموزش و پرورش، برای شروع به سراغ بسته های محتوای نوروز رفتيم 

تا ضمن آزمودن خود فضايی مناسب و جذاب برای دانش آموزان خلق كنيم.
اميدواريم اين محتوا به اهداف طرح خوانا نزديک باشد و توصيه های شما معلمان هميشه همراه، برای 

بهينه شدن اين محصول در سال های آينده ما را راهنمايی كند.

انتشارات سرمشق
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 بهاِر خواندن 
* شعر و ترجمه ی آن را بخوان.

 

      آسمان، خوش حال و صاف              شاخـه ها سبز و سفيد
مـی رسـد از راه عيـد      بـا پـرسـتـوهـای شــاد   

                   عیدتان مبارک
 

آسمان آبی و صاف شده و شاخه ی درختان با برگ های سبز و شکوفه های سفید زیبا شده اند. 
با اومدن پرستوهای شاد عید نوروز هم از راه رسید.

                                                        عیدتان مبارک
  

  

 
           

* در معنی شعر چه مطالبی اضافه شده است؟
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

* کدام متن به نظرت زیباتر است؟ چرا؟
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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قصه ی خواندنی

و چوب خشک جمع می كردند. آن ها وسايل  به جنگل می رفتند  با هم  روز  بودند كه هر  دو دوست صميمی 

كارشان را هم با خودشان می بردند: دو اره، دو تبر و يک طناب برای بستن چوب ها.

يک روز كه به جنگل می رفتند طناب پيش دوست اول بود و بقيه ی وسايل در كوله بار دوست دوم. 

دو دوست داشتند با هم حرف می زدند كه ناگهان ديدند خرسی از دور به طرف آن ها می آيد.

دوست اول فوری طنابش را به يكی از درخت ها آويزان كرد، از درخت باال رفت و همان جا ساكت نشست.

دوست دوم منتظر بود دوست اول كمكش كند، اما ديد او باالی درخت نشسته و تكان نمی خورد.

خرس داشت نزديک و نزديک تر می شد.

دوست دوم شنيده بود اگر آدم روی زمين دراز بكشد خرس با او كاری ندارد. برای همين فوری وسايلش را 

كنار انداخت و روی زمين خوابيد.

خرس به دوست دوم نزديک شد، سرش را نزديک صورتش آورد و بو كشيد. دوست دوم تكان نخورد، خرس 

آرام آرام از او دور شد و رفت.

نشسته  درخت  روی  هنوز  اول  دوست 

پايين.  »بيا  زد:  فرياد  دوم  بود. دوست 

خرس رفت.«

و  آمد  پايين  درخت  از  اول  دوست 

در  »خرس  پرسيد:  دوم  دوست  از 

گوشت چی گفت؟«

من  به  »خرس  گفت:  دوم  دوست 

باالی  با آن كسی كه  گفت دوستی 

او  نده.  ادامه  را  نشسته  درخت 

دوست خوبی نيست.«

           بازنويسی حكايتی از ازوپ، قصه گوی يونان باستان
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قصه  و پرسش

بخوان و جواب بده  

* قصه ی »نصيحت درگوشِی خرس« را بخوان و به پرسش های زير پاسخ بده.

1 به نظر تو چرا خرس به دوست دوم گفت، دوست اول دوست خوبی نيست؟

.........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

2 اگر تو جای دوست اول بودی برای دوست دوم چه كار می كردی؟

.........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

3 قصه ی »نصيحت درگوشِی خرس« را برای خانواده ات بلند بخوان. بپرس اگر آن ها جای دوست اول بودند 

چه كار می كردند. نظرشان را بنويس:

.........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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قصه ی  نوشتنی

قصه با پنج جمله ی خالی 

قصه نويس قصه ای نوشته كه پنج جمله از آن جا مانده است. راهنمای قصه را بخوان و آن پنج جمله  را بنويس. 

راهنمای قصه: قصه ی ما قصه ی دو دوست به نام های مريم و نازنين است. مريم هميشه حواسش به نازنين هست. 

او می داند كه بايد به نازنين كمک كند، با او بازی كند و به درد دل هايش گوش دهد. اما نازنين هيچ وقت به 

مريم كمک نمی كند، هر وقت مريم از او می خواهد با هم بازی كنند می گويد نه و حوصله ندارد به درددل های مريم 

گوش دهد. حاال تو قصه ی مريم و نازنين را كامل كن و بنويس كه بعد از هر اتفاق مريم يا نازنين چه كار می كنند؟

مریم و نازنین با هم به مدرسه می رفتند. دیروز برف باریده بود و امروز باد سردی می وزید. برف ها هم یخ زده اند. 
کف کفش نازنین برجستگی دارد اما کف کفش مریم صاف است. ناگهان مریم روی برف ها سر خورد و صورتش زخمی شد.
* نازنین ............................................................................................................................................................................

مریم غمگین شد اما چیزی به نازنین نگفت.
وقتی مریم و نازنین به مدرسه رسیدند، نازنین یادش آمد که مداد سیاهش را در خانه جا گذاشته است.

............................................................................................................................................................................. * مریم 
نازنین خوشحال شد اما از مریم تشکر نکرد.

وسط کالس نوک مداد مریم شکست. مریم هر چه در جا مدادیش گشت مدادتراشش را پیدا نکرد. مریم از 
نازنین خواست مدادتراشش را به او قرض دهد.

* اما نازنین .....................................................................................................................................................................
مریم خیلی ناراحت شد و از دوست دیگرش زهرا مدادتراش گرفت.

مدرسه که تمام شد مریم و نازنین با هم به خانه برگشتند.
در راه خانه سنگی زیر برف ها پنهان بود. نازنین سنگ را ندید. پایش به سنگ خورد و زخمی شد.

............................................................................................................................................................................... مریم 
* نازنین باز هم تشکر نکرد.

 مریم که از کارهای آن روز نازنین ناراحت شده بود به نازنین گفت: ».................................................................
»........................................................................................................................................................................................
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بازی خواندنی
به هم وصل کن!

در سمت راست اتفاق هايی نوشته شده كه ممكن است برای هر كدام از ما پيش بيايد. در سمت چپ كارهايی 
نوشته شده است كه بعد از آن اتفاق ها بايد انجام دهيم. اما نوشته های سمت چپ به هم ريخته است. كارهای 

درست را به اتفاق مربوط به خودش وصل كن!

برای مادرم مهمان های زیادی آمده است.

پدرم می خواهد المپ خانه را عوض کند.

کسی در خانه نیست. از پنجره می بینم که 
پارک روبروی خانه مان آتش گرفته است.

پیرمرد همسایه می خواهد از پله های خانه 
با عصا باال بیاید.

به شماره ی 125 زنگ می زنم.

در چیدن سفره به او کمک می کنم.

دستش را می گیرم و به او کمک می کنم.

کنار چهارپایه می ایستم و اگر وسیله ای 
الزم داشت به او می دهم.

فعاليت نوشتنی

مسئولیت های من در تعطیالت نوروز

* در جدول زير كارهايی كه بايد در تعطيالت نوروز انجام بدهی را بنويس!

این پیک را کامل کنم و بعد از تعطیالت به معلمم تحویل دهم.1
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