
 کرد باید رها او امید به را خود                                         کرد باید خدا یاد سخن آغاز

 کرد باید صدا را تو سخن آغاز                                           زیباتر کارها شروع تو با ای

هندوانه و خربزه، فرا رسید.تابستان بازگشت تا باری دیگر فصل میوه های خوش طعم آلبالو، گیالس،   مقدمه:

. تاس کارآموزی برای خوبی بسیار زمان ما نوجوانان برای تابستان روز دیگر را بدون درس و مشق بگذرانیم. 39

تا در آینده از آن سود باالیی  .دهیم انجام مختلف توانیم کارهای می داریم، که هایی مندی عالقه به باتوجه ما

 ببریم.

 در رکتش با ما گفت بتوان شاید.باشد انگیز هیجان نوجوانان ما برای تواند می روزه یک کوتاه سفر  سفر رفتن:

 سال طول در و تابستان در اوقات از خیلی. آموزیم می را زندگی های مهارت مستقیم غیر طور به تورها این

 آشنایی. دارند خود کاری برنامه در را ها موزه از بازدید و شهر سطح در روزه یک گردشگری تورهای فرهنگسراها

 را مان زندگی محل شود می باعث و دهد می افزایش ما در را شهر به خاطر تعلق حس سکونت، محل شهر با

 . کنیم نگهداری زیباتر

 دیگر ایه کتاب الی تحصیلی سال طول در دوستان ما از بعضی بگذارید صادقانه سخن بگوییم.  مطالعه کردن:

 دلیل چون( است درسی از غیر به آموزشی و عمومی های کتاب دیگر های کتاب از منظور البته)نکردیم باز را

 طالعهم به تابستان این در بیایید ، داشتیم درسی های کتاب باالی حجم و کافی وقت نداشتن عنوان به خوبی

 :کنم می معرفی را کتاب چند خود نوجوان دوستان به بنده. بپردازیم زیبا های کتاب

 جنگ و صلح، به قلم لئو تولستوی نویسنده مشهور رویس

 این در. رودمی شمار به جهان ادبیات هایرمان ترینمهم از و روسی ادبیات آثار ترینبزرگ از یکی کتاب این

 رد بررسی و تحقیق منابع معتبرترین از یکی و اندشده توصیف دقت با شخصیت ۰۸۵ از بیش طوالنی رمان

 ونناپلئ رهبری به فرانسه ارتش ی حمله برابر در هاروس مقاومت شرح به و است روسیهکشور نوزدهم سده تاریخ

 5221 دارای کتاب دانند،اینمی جهان هایرمان ترینبزرگ از یکی را آن ادبی منتقدان. پردازدمی بناپارت

 .دارد خواندن ارزش واقعا اما باشد، می صفحه

 نت،به قلم استاد بزرگ آر.ال.استای سایه وحشت،تاالر وحشت و دایره وحشجمموعه های 



 این درباره حتی و شده ثبت گینس در رکورد این و داراست را جهان در فروش بیشترین رکورد نویسنده این

من خودم طرفدار این نویسنده محبوب  .شد ساخته مورمور عنوان به فیلمی 2151 درسال مشهور نویسنده

 هستم.این نویسنده در نوع خود یک اسطوره است . 

 جمموعه کتاب های خاطرات یک بچه چلمن،به قلم جف کیین

 و ستا نثر و مصور ترکیب کتاب کند؛این می روایت را هفلی گرگ نام به نوجوانی بچه پسر زندگی مجموعه این

 را نوجوانان مشکالت کتاب این واقع در. است موضوع یک راجب کتاب هر افزاید می مجموعه این جذابیت به

 مجموعه نای عاشق بنده خود یکدندگی، و تکنولوژی،دوستیابی به شدید عالقه:مانند کند، می بیان طنز بصورت

 . شود نمی تکراری من برای وقت هیچ و هستم

 کنار در ورزشی های کالس در شرکت و خوب تفریح یک کنار در کاراموزی  :ورزشی های کالس در شرکت

 مهم از یکی. بزند رقم برایمان را خوب تجربیات از پر حال عین در و نشاط پر تابستان تواند می همساالنمان

 ؛انسان است مهم بسیار جوانان روحیه و انرژی تمدید برای ورزش. است سرگرمی و نوجوانان،تفریح حقوق ترین

 نیازهایی ها انسان همه جسمانی و فکری روحانی، بعد در. دارد مختلفی نیازهای و است بعدی چند موجودی

 . شود توجه آنها به باید که دارند

 از هدست آن مثال برای بپردازید کار و کسب به خود عالیق انجام با توانید می شما تابستان در :درآمد کسب

 پیدا ستد خوبی ی نمره به تحصیلی سال در نتوانستند که اشخاصی یا دوستانشان به آموزش با عزیزم دوستان

 سود یندگو می این به! شوند سرخانه معلم که بصورتی کنند درآمد کسب اند شده تجدید معروف قول به یا کنند

 هالبت. گیرید و دوست عزیزتان مردود نمی شود می تدریس بابت پول مقداری شخص آن از شما یعنی متقابل

 منامهنویسی،فیل خیاطی،داستان مثال بپردازند درآمد کسب به خود عالیق فروش با میتوانند دوستان از بعضی

 را ودخ خدمات یا بگذارند فروش به دیوار یا شیپور های اپلیکیشن در را خود خیاطی آثار توانند ؛می .... و نویسی

 ارائه کنند. اقوامشان یا دوستان به

دارند.یادتان  وجود بسیاری های راهکار.  شد معرفی مطلب این در که راهکارهایی از جدا  :آخر سخن

باشد،هیچگاه از یک فرد نمی پرسند که چند تابستان گذرانده بلکه می پرسند،چقدر تابستان به خوبی گذرانده 

است. امیدوارم هرجای دنیا زیباترین لحظه ها را تجربه کنید به امید روزی که هیچ گاه لبخند ها از صورتمان 

 باتشکر،از طرف نویسنده..              .                        پاک نشود

 


