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    داستان

  ز غذاهاي گوناگون و خوشمزه بود.خوردند. سفره، پر اپت و مت در كنار ميز غذاخوري نشسته و ناهار مي
  و استراحت كردند. ها افتادندپس از خوردن غذا، هر دو نفر روي مبل

  ها شده است؛ پت و مت تپل.پرخوري، موجب چاقي آن
-ي ورزشي روي ميز شد. در اين مجله، تصاوير افراد چاق ديده ميدر هنگام استراحت روي مبل، مت متوجه مجله

ي ورزشي هاي مجلهالغر شده بودند. مت، با انگشت به شكم تپل پت زد و او را متوجه عكسشد كه پس از ورزش، 
  كرد. هر دو نفر تصميم خود را گرفتند: ما هم ورزش كنيم تا الغر شويم.

ها دور كمر و شكم قاب عكس غذاهاي جورواجور را برداشته و يك قاب كوچك به جاي آن نصب كردند. آن
  ه گرفتند و وزن خود را با ترازو مشخص كردند. پت و مت اضافه وزن داشتند.خود را با متر انداز

جا را براي ورزش آماده كردند. رنگ و نقاشي زيرزمين و تهيه و ساخت وسايل ورزشي در به زير زمين رفتند و آن
  آن، با سرعت انجام شد و زيرزمين تبديل به باشگاه ورزشي پت و مت شد.

  
  

- ي يك ماهه براي ورزش و تمرينات مختلف نوشتند. تمرينات را با شدت و سختي انجام ميپت و مت يك برنامه

  خوردند.دادند و پس از تمرين، يك غذاي ساده و كم حجم مي
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-رفتند و به غذاهاي درون يخچال هجوم ميها در تاريكي به آشپزخانه مياما واقعيت اين بود كه پت و مت، شب

  بردند.
ي يك ماهه انجام شد و پت و مت به سراغ ترازو رفتند تا خود را وزن كنند. هيچ تغييري رنامهباالخره ورزش طبق ب

ر ديدند و چون اين آينه در چاق يا الغر نشان دادن افراد اغراق قعي مها صورت نگرفته بود. خود را در آينهدر وزن آن
چه ترازو نشان داده بود، بهتر چه در آينه ديدند را نسبت به آنكند، پت و مت خود را در آينه، الغر ديدند. آنمي

ند و به ي مفصلي روي ميز چيدتشخيص دادند و از موفقيت خود، خوشحال شدند. در نتيجه، جشن گرفتند و سفره
  خوردن غذاهاي خوشمزه مشغول شدند.

  
  
  

* * * * *  
  

  پت و مت هايگيريتصميم
 1 .رخوري با انواع غذاها.پ  
 2 ..با برداشتن قاب عكس بزرگ، براي نصب قاب عكس كوچك، يك ميخ جديد به ديوار كوبيدند  
 3 .ريختند. طبراي تبديل زيرزمين به ورزشگاه، وسايل انباري را به حيا  
 4 .ها ديگر قابل استفاده نخواهند بود.وسايل درون زيرزمين را تغيير كاربري دادند. برخي از آن  
 5 .خوردند.اضافي مي ي، و غذارفتندمي به آشپزخانه هاي شبنيمه  
 6 .عر، خود قي محدب ديد، متوجه شد كه چاق است، اما آن را چرخاند و در حالت مپت وقتي خود را در آينه

  اند.الغر ديد. او و مت با ديدن هيكل الغر خود در آينه، تصور كردند كه الغر شده را

  

* * * * *  
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  درس

 تصميم پت و مت براي ورزش، تصميم خوبي بود. -الف  

 ها براي آماده کردن زيرزمين به عنوان ورزشگاه، خوب بود.پشتکار آن - ب  

 وب نوشته شده بود.ها براي ورزش خي آنريزي يک ماههبرنامه -پ  

 بندي، خوب بود.هاي ورزشي و زماندستگاه به تفکيکها ي ورزشي آناجراي برنامه - ت  

 ي كردند، چون همهكاهش حجم غذا و نوع آن، جزء برنامه بود، نبايد بيرون از محل ورزش، پرخوري مي -ث
  ها خنثي شد و هدر رفت.نتايج زحمات و ورزش آن

 نداشتند و متعهد به  »تعهد«ها براي ورزش خوب بود، و اجراي آن هم مناسب بود. اما آن تصميم پت و مت -ج
خوردند. مشكل اين جا بود كه تصميم خوب و اجراي خوب، برنامه نبودند. در نتيجه پس از ورزش، غذاهاي زيادي مي

 .فايده بودهوده و بيها بيخوب همراه نبود. لذا كل تالش »نظارت بر اجراي«با 


