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آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟آماده ای یک سفر سه ساله را شروع کنی؟

این کتاب پر است از کلی سؤال های جذاب و جورواجور، از سؤال های 

خنده دار و بانمک گرفته تا سؤال های جدی و احساسی.

تاریخ امروز را پیدا کن و جوابت را بنویس.

در هر صفحه سه بخش برای سه سال متفاوت داری تا بعد از سه سال، 

کتاب را از اول بخوانی و ببینی چه چیزهایـی تغییر کرده اند.

این کتاب کوچولو را زیر تختت قایم کن، بیندازش توی کشوی لباس ها 

 کوله پشتی ات بماند.
ِ

   بگذار ته

ً

یا اصال

اینجا بهترین جا برای تخلیه ی احساسات و نوشتن نظراتت درباره ی 

دنیاست. خودت باش و آزادانه هر حرفی داری بنویس!







فروردین

لحظه ی سال تحویل کجا بودی؟

چه کار می کردی؟

1   



فروردین

ویت برای سال جدید چیست؟ آرز

2   



فروردین

چه اتفاقی هستی؟ امسال بی صبرانه منتظر 

3    



فروردین

اگر می توانستی یکی از اتفاق های امروز را 

تغییر بدهی، چه چیزی را تغییر می دادی؟

4  



فروردین

کدام مناسبت و تعطیالت را بیشتر از 

همه دوست داری؟

5    



فروردین

دوست داری جای کدام یکی از 

باشی؟ حیوان ها 

6  



فروردین

غذای موردعالقه ات چیست؟

7  



فروردین

دوست صمیمی ات کیست؟

8 



فروردین

امروز باید چه کار کنی؟

9 



فروردین

وز که بیدار شدم، احساس می کردم... امر

10 



فروردین

امروز چه کسی را بیشتر از همه 

دوست داری؟

11 



فروردین

بهترین خبری که این روزها 

شنیدی، چی بود؟

12 



فروردین

چه حسی نسبت به 

ن داری؟ رگ شد بز

13 



فروردین

امروز چقدر خوشحالی؟

14 


