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 . کلمات اشتباه را اصالح کنید شما سعی کنید 

از نااشهی دسهت بردارنهد  بمانهد و بایههه کهردتهر نااشهی کهه بهروزی بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان با هم گفت و گو می کردند . سحبت از این بود که هر 

 و بروند . آن ها تسمیم گرفتند خورشید جهان افروز را به داوری انتخاب کنند.

 با نگاه کند و بگوید ، منزره ای زیباتر از این ، می توان ساخت.خورشید به این تصویرهای زیبگزار :»اینجا بود که بهار با خود گفت 

و میهوه ههای دیگهر آویخهت کهه شهاخه هها  ه ، آن قدر سیب گلگهون و گالبهیای انبوه تمشک ذینت داد؛ بر شاخه های درختان میوبا بوته هکنار جنگل را 

 م شدند ؛دشت را با خوشه های تالیی گندم پوشانید ؛ مزارح را به رنگ زرد در آورد.خو به سوی زمین  دندتاب نیاور

هها و پوشهش سهنگینی از بهرش پوشهانید و در آخهر خورشهید ابرهها را کنهار زد و اج کی از یخ ، برهاق کرد روی سنوبرها و کهستح رود خانه ها را با قشر ناز

  ی زمستان انداخت.نگاهی به تسویرهای نااش

و نخسهتین کهار آن هها ایهن اسهت کهه ینهه ههای سهال  یف و دل نشین می شود و پرندگان از سفر دور ودراز خود باز مهی گردنهدتل بهار ، هوا لیدر اوا

 گذشته را اگر خراب شده باشند درست کنند.

مهی در آغاز پاییز دشواری های برای پرندگان پیش می آید در آن هنگام عشرات کمیهاب مهی شهوند و ههوا کهم کهم سهرد مهی شهود . پرسهتوها نا هار 

 د عمله پرندگان شکاری مانند قرقی و شاهین استنن، ختر های  بسیاری وجود دارد مادل تری کوچ کنند.در این سفر توینی شوند به جاهای محت
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