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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.
از خانم دكتر پارسا بخاطر همراهی و راهنمايی در توليد اين محصول قدردانی می كنيم.

انتشارات سرمشق
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 بهاِر خواندنی 

    

 
          

 

  
  

 
           

* چند جمله درمورد بهار بنویس که کلمه های رنگی شعر باال هم در آن باشد.

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

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

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

* با رنگ کردن یکی از شکل های زیر، نظرت را درمورد متنی که نوشتی نشان بده.

شادمان هر جا وزان شد  بـاز هـم بـاد بـهـاری    
بر دِل صحــرا روان شد چشمه ای جوشان برآمد    
شاپـرک بر چـهره ی گل می كشد دست نوازش    

مـی رسـد آوای بـلـبـل    از سر شــاخ درخـتـان    

                                       عیدتان مبارک
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قصه ی خواندنی

روزی روزگاری، در يک سرزمين افسانه ای خانه ای بود با هفت در كه در آن هفت دختر زندگی می كردند. 
هركدام از دخترها به شكلی به مادرشان كمک می كردند. يكی رفت و روب می كرد، يكی غذا می پخت، بستن 

درها هم وظيفه ی دختر آخر بود كه اسمش نمكی بود. 
نمكی هر شب هفت در را می بست. مادرش هم هر شب می پرسيد »اين درو بستی نمكی؟ اون درو بستی نمكی؟ 

هفت درو بستی نمكی؟« نمكی هم می گفت: »بله هفت تاشو بستم«.
تا اينكه شبی از شب ها، نمكی آن قدر خسته بود كه در هفتم را نبست. مادر مثل هميشه 
پرسيد: »هفت درو بستی نمكی؟« نمكی هم بی حوصله گفت بله و رفت و خوابيد.
نيمه های شب ديوی از در هفتم وارد خانه شد و نمكی را كه در خواب ناز بود روی 

شاخ هايش گذاشت و به طرف قصر سياهش در كوهستان پرواز كرد.
نمكی چشمش را كه باز كرد ديد در خانه ی خودشان نيست. ديو تا ديد نمكی بيدار شده گفت: »بيا تا قصرم را 
نشانت دهم«. قصر ديو، هفت اتاق در بسته داشت. ديو كليدهای اتاق ها را يكی يكی از نخ دور گردنش بيرون 

می آورد و در اتاق ها را باز می كرد تا آن ها را به نمكی نشان دهد.
يكی از اتاق ها پر از سكه های طال بود، يكی از اتاق ها پر از سنگ های قيمتی، يكی پر از گردنبند و انگشتر، خالصه 
در هر اتاق چيزهای با ارزشی وجود داشت اما ديو در اتاق هفتم را باز نكرد. اصرارهای نمكی هم بی فايده بود. 

شب كه شد، ديو گفت ما ديوها هفت شب و روز بيداريم و هفت شب و روز 
می خوابيم. حاال وقت خوابيدنم است من را بيدار نكن. وقتی ديو به خواب عميقی 
فرو رفت، نمكی دسته  كليد را يواش يواش از گردن ديو درآورد و خيلی آرام 
به اتاق هفتم رفت . وسط اتاق يک شيشه ی خالی بود. نمكی از مادرش شنيده 

بود ديوها شيشه ی عمر دارند. نمكی فهميد اين همان شيشه ی عمر ديو است و برای همين، ديو اتاق هفتم را به 
نمكی نشان نداده بود.

نمكی رفت و ديو را بيدار كرد و بهش گفت: »شيشه ی عمر تو دست من است، يا همين 
االن من را به خانه ام ببر يا آن را می شكنم.« 

ديو كه حسابی ترسيده بود، دوباره نمكی را باالی شاخش گذاشت و تا خانه ی نمكی 
پرواز كرد.

نمكی به ديو گفت: »من شيشه ی عمرت را نگه می دارم. هر وقت بشنوم به شهر آدم ها نزديک شده ای آن را 
می شكنم.« بعد از آن ديگر ديوها سراغ آدم ها نيامدند. نمكی هم حواسش بود كه همه ی درها را ببندد.

                     بازنويسی يک قصه ی عاميانه ی ايرانی با خالصه سازی و تغيير
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قصه  و پرسش

بخوان و جواب بده!

»افسانه ی نمكی« را بخوان و به پرسش های زير پاسخ بده.

1 نمكی يک قصه ی عاميانه است مثل قصه ی بز زنگوله پا، وقتی كه كوچک تر بودی چه قصه ی عاميانه ی 

ديگری از خانواده شنيده ای؟

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

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

2 اگر نمكی در هفتم را می بست چه اتفاق هايی نمی افتاد؟

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

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

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

3 قصه ی »نمكی« را برای خانواده ات بلند بخوان و از آن ها بپرس پيام اين قصه چيست؟ نظرشان را بنويس.

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

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

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

سنجابی که بلوط جمع نمی کرد 

قصه نويس ما يک قصه نوشته است اما كامل نيست. قصه را بخوان و ادامه اش را بنويس.
باید در فصل بلوط همه باهم بلوط جمع  خانواده ی سنجاب ها با هم در جنگل بلوط زندگی می کردند. آن ها 
می کردند. سنجاب ها بعضی از بلوط ها را می خوردند و بقیه را انبار می کردند. سنجاب کوچولو یکی از پنج فرزند 
خانواده ی سنجاب ها بود اما خیلی تنبل بود. روزی با خودش فکر کرد؛ وقتی بقیه دارند بلوط جمع می کنند چرا 
من هم باید این کار را انجام بدهم؟ او تصمیم گرفت دیگر بلوط جمع نکند و از صبح تا شب بازی کند یا روی 

درخت بلوط بخوابد.
.................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

فعاليت خواندنی

مسئولیت ها را به مکان ها وصل کن! 

ما در هر مكانی مسئوليت هايی داريم. سمت راست چند مسئوليت  و سمت چپ چند مكان نوشته شده است. 
مسئوليت ها را بخوان و به مكان مربوط به خودش وصل كن.

مرتب کردن اتاق یا کمد شخصی

نینداختن آشغال بیرون از ماشین

ایستادن در صف دست شویی

نشکستن شاخه ی درختان

ساکت بودن و گوش دادن به معلم

مدرسه

طبیعت

خانه

مرکز خرید

خیابان


