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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 
* بعد از خواندن دو تبريک زير به سؤال ها پاسخ بدهيد.

  

باز به گردون رسيد، ناله ی هر مرِغ زار باد بهاری وزيد از طرِف َمرغزار   

ناله ی موزون مرغ، بوی خوش الله زار  خيز و غنيمت شمار، جنبش باد ربيع   

                  سال نو مبارک
           

  

   
  

همچو رويش در بهاران ، همچو جان در هر بدن   ***   مثـل بـوی عـطـر گـل ها ، مثـل سبـزی چـمـن  

مثـل راز شعـر حافـظ ، مثـل آواز قناری  ***  همچو ياد خوش ترين ها ، همچو باران بهاری

                                                 سال نو مبارک 

           

* به نظر شما کدام یک از شعرهای باال برای تبریک سال  نو مناسب تر است؟ چرا؟
....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

* برای تبریک سال نو یک بیت شعر مناسب پیدا کنید و بنویسید.
....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

آن روز مرد كشاورز با هديه ای در دست به خانه آمد. كشاورز همسرش را صدا زد و هديه را به او داد. زن هديه 
را باز كرد و خوشحال شد. هديه، يک تله موش بود. خانه ی زن و مرد كشاورز وسط مزرعه بود. به تازگی  زن 

كشاورز موشی در خانه ديده بود و دلش می خواست زود از شر موش خالص شود.
بنابراين طعمه ای در تله ی موش گذاشت و آن را به كار انداخت و تله را جايی گذاشت 

كه آخرين بار موش را ديده بود.
موش طعمه را بو كشيد و به تله نزديک شد. او كه قباًل افتادن دوستانش در تله 
را ديده بود، می دانست به طعمه دست زدن همان و مردن همان. اما نمی دانست 

چطور تله را از كار بيندازد.
موش سراغ حيوانات مزرعه رفت. يک مرغ، يک گوسفند و يک گاو در مزرعه زندگی می كردند. موش آن ها 
را صدا زد و گفت: »حيوانات عزيز! مرد و زن كشاورز در خانه تله ای گذاشته اند. بياييد با هم همكاری كنيم و 

تله را از كار بيندازيم.«
مرغ گفت: »خودت می گويی تله موش، نه تله مرغ. به من ربطی ندارد. 

مشكلت را خودت حل كن!«
گوسفند گفت: »من اگر توی آن تله ی كوچک هم بيفتم فقط پايم خراش برمی دارد. 

تازه من آن قدر برای زن و مرد كشاورز عزيزم كه فوری تله را از پايم بيرون می آورند. تله موش مشكل موش 
است نه مشكل گوسفند.«

گاو خنديد و گفت: »من تابه حال نشنيدم گاوی در تله موش بيفتد. برو و وقت ارزشمند گاوی من را نگير!«
موش غمگين به سوراخش برگشت.

خوشحال  پريد.  خواب  از  تله  صدای  از  كشاورز  زن  كرد.  صدا  تقی  تله  ناگهان  شب  نيمه های  شد.  شب 
از  را  مرده  موش  تا  رفت  موش  تله  طرف  به  تاريكی  در  زن  بود.  شده  خالص  موش  شر  از  باالخره  بود. 
فرا  را  و درد همه ی وجودش  ناگهان دستش سوخت  برد،  تله  به طرف  را  تا دستش  اما  بيندازد.  بيرون  خانه 
بود. را گزيده  و زن  بود  افتاده  تله موش گير  ماری در  پريد.  از خواب  و مرد كشاورز  فرياد زد   گرفت. زن 

زن در بستر بيماری افتاد. همسايه ها می گفتند برای مارگزيده، خورشت مرغ غذای خوبی است.
مرد كشاورز مرغ را سر بريد و برای همسرش خورشت مرغ پخت.

اما زن بهتر نشد. قوم و خويش زن و مرد برای احوال پرسی از دور و نزديک به خانه ی كشاورز آمدند.
مرد كشاورز برای پذيرايی از مهمانان گوسفند را سر بريد اما زن بهتر نشد و بعد از چند روز درد كشيدن يک 

روز صبح از دنيا رفت. همسايه ها و قوم و خويش ها همه برای مراسم خاكسپاری زن كشاورز به مزرعه آمدند.
مرد كشاورز برای پذيرايی عزاداران گاوش را كشت. 

در اين چند روز موش زندگيش را می كرد و به روزی فكر می كرد كه مرغ و گوسفند و گاو گفته بودند تله موش 
به ما ربطی ندارد.
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قصه  و پرسش

بخوان و جواب بده  

قصه ی »به من ربطی ندارد« را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ بدهيد.

1 اگر حيوانات مزرعه به موش كمک می كردند چه اتفاق هايی نمی افتاد؟

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

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

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

2 اگر به جای حيوانات مزرعه بوديد به موش كمک می كرديد؟ چرا؟ 

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

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

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

3 قصه ی »به من ربطی ندارد« را برای خانواده  بخوانيد. برداشت آن ها از قصه را بنويسيد.

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

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................
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بازی خواندنی
مسئولیت های درهم!

در كارت های زير مسئوليت های مشترک يک خانواده نوشته شده است. كارت ها را ببريد يا روی چند تكه كاغذ 
بنويسيد و تا بزنيد سپس در يک جعبه بريزيد. اعضای خانواده هر كدام از كارت ها را كه بر دارند بايد آن روز 
آن مسئوليت را انجام دهند. می توانيد اين بازی را در روز مناسب كه همه ی اعضای خانواده هستند انجام دهيد.

شستن ظرف های صبحانهشستن ظرف های شامشستن ظرف های ناهار

تمیز کردن دست شویی و حمامپاک کردن شیشه ی پنجره هاجارو کردن خانه

پختن یک وعده غذاپهن کردن لباس هاشستن لباس ها


