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دوم    تو چند تا معلّم داري؟
فقط يكي؟ نه! هر كس كه به تو چيزي ياد بدهد،معلّم توست.پدر،مادر،دوستان و خيلي هاي ديگر معلّم هاي 

تو هستند.كساني هم كه براي تو شعر و قّصه و...مي نويسند،معلّم تو هستند.آن ها با نوشته هايشان،به تو 
چيز هاي زيادي را ياد مي دهند.

حاال بگو ببينم، تو درس هاي آن ها را ياد گرفته اي ؟ آفرين!
آماده اي كه امتحان بدهي؟ صد آفرين!

پس، مجلّه هايت را بياور. يك بار ديگر ،قّصه ها را با دّقت بخوان. مي بيني كه در هر مجلّه يك اسم 
داريم و چند قّصه. حاال نوبت توس���ت. با هر اس���م، يك قّصه بنويس و آن را براي ما 

بفرست.با اين كارَت،تو هم يك معلّم مي شوي.
معلّم كوچك ، روزت مبارك !
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 فروزنده خداجو

خروس

 الله جعفری

چیز را گم می کرد. یک روز کاکلش را گم می کرد. آقا خروسه کم َحواس بود. هر روز یک قّصه ي اّول : يك اسم و چند قّصه
یک روز پَرهایش را گم می کرد. حتّی بعضی وقت ها خودش را هم 

یک خروس خوش قیافه ندیده اید؟«گم می کرد! آن وقت به هرکس که می رسید، می پرسید: »ببخشید... شما 

رفت. همان موقع یک روباه قرمز، او را دید.یک روز، آقاخروسه صدایش را گم کرد. راه اُفتاد تا آن را پیدا کند. از مزرعه بیرون 
بعد هم پشت بوته ها قایم شد.روباه با خودش گفت: »بَه بَه ! چه خروس تُپل ُمپلی!«

آقا خروسه دنبال صدایش می گشت و جلو می رفت. ناگهان روباه قرمز، از میان بوته ها بیرون پرید. 
آقا خروسه پا گذاشت به فرار. روباه هم پشت َسرش دوید.

خروسه خیلی ترسیده بود. قلبش تاپ تاپ می کرد. نزدیک بود از ترس 
»قوقولی  زد:  فریاد  و  پیدا کرد  را  مرتبه صدایش  قوقو... قوقولی قوقو...«بمیرد، که یک 

مردم صدایش را شنیدند. روباه را گرفتند و حسابی ادبش 
چیزی را گم نکرد از آن به بعد، آقا خروس��ه دیگر هیچ وقت کردند.

قّصه ي دوم:
جا  هر  بود.  دعوا  و  جنگ  اهل  که  بود  خروس  یک 

مي رفت دعوا به پا مي کرد.
یک روز از روي پُلي َرد مي شد. زیر پُل، رودخانه بود. توي 

رودخانه، یک اردك بود. اردك خانم، بّچه هایش را به صف کرده بود و شنا یادشان مي داد. 
خروس جنگي، آن ها را دید. چشم هایش را بست، قوقولي کرد، شیرجه زد توي آب، وسط اردك و جوجه هایش.

خانم اردکه، غاغاغاغا داد زد: »آهاي خروس! مگر چشم نداري؟ ما را نمي بیني؟«
خروس گفت: »چشم دارم، خوب هم مي بینم. اّما آمده ام دعوا کنم!«

اردك خانم گفت: »دعوا؟ دعوا براي چي؟«
خروس گفت: »فرق نمي کند. دعوا، دعواست. براي گندم و ارزن، یا براي نخود و لوبیا...«

اردك فکري کرد و گفت: »قبول! بیا سرِ نخود سیاه دعوا کنیم!«خروس گفت: »باشد. اّما نخود سیاه کجاست؟«
اردك گفت: »همین نزدیکي هاست. از روي همین پل برو، تا برسي به نخود سیاه.«

و با نخود سیاه برمي گردم. تو هم جوجه هایت را بخوابان، تا خروس گفت: »االن مي روم 
قاتي دعوا نشوند.«

بعد هم، بال هایش را به هم زد و رفت به دنبال نخود 
سیاه.

یک روز گذش��ت. دو روز گذش��ت. چند روز گذشت... 
بّچه ه��اي اردك خانم ش��نا یاد گرفتند، بزرگ ش��دند، براي 

خودشان اردکي شدند. اّما خروس جنگي برنگشت. او 
هنوز داشت دنبال نخود سیاه مي گشت        
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قّصه ي دوم:
برعکس  می زد،  برعکس حرف  بود.  برعکس  کارهایش  همه ی  که  بود  کالغ  یک 

نوك درخت النه  این که  به جای  برعکس می پرید.  راه می رفت،  برعکس  می خوابید، 

بسازد، پایین درخت النه می ساخت. به جای این که توی النه بنشیند، زیر آن می نشست. 
یک روز که زیِر النه اش، برعکس خوابیده بود، یک روباه آمد سراغش.

روباهه، دور کالغ چرخید و گفت: »بلند شو که آمده ام بخورمت!«
روباه گفت: »یعنی چی؟«کالغه از جا بلند شد، ُدمش را به روباه کرد و گفت: »راق، راق...«

با همه ی کالغ ها فرق  باید بدان�ی که من  کالغ گفت: »یعنی قارقار. تو 
دارم!«

کالغ ها  همه ی  از  تو  داری!  فرق  که  است  »معلوم  گفت:  و  خندید  روباه 

خوش مزه تری!«

این را گفت و پرید روی کالغ، تا ُدَمش را بگیرد.

او را گرفت و  کالغ  جاخالی داد. بعد هم َچپَکی پرید پشِت روباه. با منقارش ُدمِ 
پش��ت س��رش را هم نگاه گذاش��ت به فرار. رفت و دیگر روب��اه از درد، زوزه کش��ید و پا محکم کشید. 
نکرد

قّصه ي اّول :
یک بّچه کالغ بود که نمي توانست پرواز کند.

بابا کالغه و مامان کالغه، هر کار مي کردند فایده نداشت. بّچه شان پرواز 
را یاد نمي گرفت. آن ها تصمیم گرفتند براي او، معّلم پرواز بگیرند.

معّلم پرواز آمد. پرید باالي درخت و به بّچه کالغ گفت: »سرت را باال بگیر. 
بال هایت را باز کن. بدنت را کش بده. حاال بپر!«

بّچه  بود.  بادکنک، توي هوا  پایش یک  زَیر  اتّفاقًا  پایین.  پرید  بّچه کالغ 
کالغ با َسر افتاد روي بادکنک. نوکش خورد به بادکنک. بادکنک ترق 

ترکید.
بّچه کالغ ترسید. فرار کرد به آسمان. رفت و رفت. از 

ابرها هم باالتر رفت. 
بابا کالغه و مامان کالغه، با خوش حالي 

داد زدند: »آفرین!... آفرین!«
معّل��م پرواز هم گفت: »چه ق��در زود یاد گرفت! 

راستي که بّچه ي زرنگي دارید!«
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يك اسم و چند قّصه

 شراره وظیفه شناس

قّصه ي اّول : 

هندوانه افتاد زمین. دردش آمد. اّما گریه نکرد. به جاي گریه، خندید.
آن هم چه خنده اي!

تا هندوانه خندید، دهان قرمز و دندان هاي سیاهش پیدا شد. 

نزده  مِسواك  بس  از  بببینید!  را  ُگنده  دهان  هندوانه ي  »این  ُگفت:  اَنار 

دندان هایش سیاه شده!«

ُپرتقال ُگفت: »چه قدر هم دندان هایش کج و کوله است!« 

هندوانه خجالت کشید. خواست دهانش را بندد. اّما نتوانست. به جایش آب 

هندوانه از دهانش بیرون ریخت.

هندوانه بیشتر خجالت کشید و دنبال دستمال َگشت.

جعبه ي دستمال کاغذي به دادش رسید. یکي از دستمال هایش را به او داد.

هندوانه، آب دهانش را پاك و ُگفت: »همیشه مي خواستم بخندم، اّما نمي توانستم. حاال مي خواهم 

نخندم، باز هم نمي توانم!«

دستمال کاغذي گفت: »عیب ندارد. عوضش حاال هرکس تو را ببیند، مي فهمد که 

یک هندوانه ي شیرین و آبداري!« 

هندوانه

قّصه ي دوم :
آقا هندوانه دلش درد مي کرد. رفت پیش دکتر.

دکتر با دست به شکِم آقا هندوانه زد و گفت: »نه... مشکلي نداري! 

خوب رسیده  شده اي!«

ولي آقا هندوانه از درد، داد مي کشید. 

دکتر فکري کرد و گفت: »چاره اي نیست. باید توي شکمت 
را ببینم!«

بعد هم صدا زد: »پرستار! چاقو را بده!«

آقا هندوانه تا اسم چاقو را شنید، دِ بدو که رفتي! دکتر 
هم به دنبالش دوید.

هندوانه بدو، دکتر بدو ...

آقا هندوانه، خیِس عرق شده بود و التماس مي کرد: 

� ولم کن! من درد ندارم!

در همین وقت، آقا هندوانه صداي خانم هندوانه را شنید که 
مي گفت: 

� پاشو مرد! انگار باز هم داري خواِب بد مي بیني!

 ناصر نادري

 تصويرگر:سولماز جوشقانی
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باشد. قّصه ي دوم : عروس  ماشین  می خواست  دلش  که  بود  امروز عروسِی من اتوبوس گفت: »مگر نمی بینی؟ من اتوبوس عروسم!«این قدر بوق می زنی؟!«آقا فیله تا اتوبوس بوق بوقی را دید گفت: »چه خبر است؟ چرا همیشه بوق بوق می زد. یک روز رفت توی جنگل. اتوبوسی  کرد و رفت به جشن عروسی مهمان ها را سوار کرد. آخر سر هم عروس را سوار بوق کنان راه افتاد. توی راه شیر و پلنگ و خرگوش و روباه و بقیّه ي هم برای عروس خانم ُدُرست کرد. بعد سوار اتوبوس شد. اتوبوس چید. ُگل ها را روی سقف و درهاي اتوبوس چسباند. یک دسته ُگل فیله گفت: »یک دقیقه صبر کن!« بعد هم رفت و چند تا ُگل برق انداخت. اتوبوس گفت: »حاال برویم؟« بعد هم خرطومش را پُر از آب کرد، اتوبوس را ُشست و فیله گفت: »صبر کن، اّول باید تمیزت کنم!« اتوبوس با خوش حالي گفت: »سوار شو تا برویم!« است. من را می بری تا عروس خانم را بیاورم؟«فیله گفت: »چه خوب! من هم دامادم. 
     

 طاهره خردور

اتوبوس
قّصه ي اْول : مجید راستی

یک شب، اُتوبوس به آسمان نگاه کرد. آسمان ُپر از ستاره بود. 

اتوبوس با خودش گفت: »اي کاش من اتوبوس ستاره ها بودم، به آسمان مي رفتم 

و آن ها را به گردش مي بُردم!«

بعد، یک مرتبه از زمین بلند شد و به آسمان رفت. ستاره ها را یکي یکي  سوار 

کرد. آن ها ستاره ها را به گردش بُرد و برگشت.

هم خواب  بعد  بود. خوابید.  نشده  هنوز صبح  برگشت،  زمین  به  وقتي 
ماند.

آدم ها یکي یکي آمدند و صف کشیدند. اتوبوس نیامد.

هیچ کس نمي دانست که اتوبوس خواب مانده است.

اتوبوس یک مرتبه از خواب پرید. گفت: »اي واي، خواب ماندم!«

بعد هم به سرعت راه افتاد و به ایستگاه رسید.

مسافرها منتظرش بودند. اتوبوس خجالت کشید و گفت: »بیب بیب، ببخشید! 

بیب بیب، ببخشید، ببخشید!«

که  جای�ي  به  را  آن  ها  تا  افتاد  راه  اتوبوس  شدند.  سوار  یکي  یکي  مسافرها 
مي خواستند، برساند.

از آن به بعد، اتوبوس، روزها آدم ها را سوار مي کرد، شب ها هم ستاره ها را به گردش 
مي بُرد 
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خورشيدِما
 مهری ماهوتی

 تصويرگر: شیوا ضیايی

خورشید، هر روز صبح بیدار مي شود. همه جا 
را روشن مي کند.

باال و پایین را، آسمان و زمین را...

 خدا، خورشید را آفریده تا دنیاي ما را روشن و سبز و گرم کند.
چه مهربان است خدا، مثل مامان و بابا!

  خورشید، برف ها را آب مي کند. 
آب ها بُخار مي شوند. بُخار به آسمان مي رود، ابر 

مي شود و باران مي بارد.
ِچک ِچک ِچک، ُشر ُشر ُشر...

  خورش��ید، دشت  و جنگل و کوه و صحرا را 
صدا مي زند. به آن ها سالم مي کند.

س��الم به کوه بلند! س��الم به جنگل زیبا! سالم به 
دشت و صحرا!

خورش��ید به دریا مي تاب��د، آب را گرم و آبي 
مي کند.

بّچه ها توي آب شنا مي کنند.
بَه بَه بَه، آب بازي!

دا 

چه مهربان است خ
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گنجشککِ اَشي َمشي
لَبِ بومِ ما نَشین

برف مي آد گوله مي شي
بارون مي آد خیس مي شي
مي اُفتي تو حوض نّقاشي

دا 

شعر های شنیدنیچه مهربان است خ

خورشید خانوم
آفتاب ُکن

یک مشت برنج
تو آب ُکن

ما بّچه هاي ُگرگیم
از سرمای�ي بُِمردیم

آفتاب زده ُگلي ُگلي
ُقدُقِد مرغ کاُکلي

تخم سفید مي ذاره
جوجه شو درمي آره

رفتم لَبِ رودخونه
دیدم بُلبُل مي خونه
گفتم: بُلبُل دیوونه

بیا بریم به خونه
قلیون برات چاق کنم

دودِشو هوا کنم
بابام رفته مدینه
سر خاكِ سکینه

اي مرغ پر طالی�ي
امشب کجا مي خوابي؟

َسر حرمِ پیغمبر
صلوات بر محّمد

یک، یک دوستي داشتم
دو، دوستش مي داشتم 

سه، سپاس گزارم
چهار، چاره ندارم
پنج، پنجه ي آفتاب

شیش، شیشه ي عمرم
هفت، هفت تیر به دستم
هشت، هشت ساله دختر

نُه، نوروزِ امسال
ده، ده ساله دختر
یازده، ریزه میزه

دوازده، گل مي ریزه

الالالال، ُگل فندق
َسرِ صندوق اومد  ننه ت 

الالالال، ُگل گردو
بابات رفته توي اُردو

الالالال، ُگل پسته
بابات رفته کمر بسته
الالالال، ُگل سوسن

بابات اومد، چشام روشن
الالالال، ُگل زیره

چرا خواب نمي گیره
که مادر، قربونت مي ره

یک ماِل من
دو ماِل تو

سه ماِل آبجیش
آهاي کوفته برنجیش

آهاي مادر ُگنجیش
آهاي، کفگیر مالقه
آهاي، قابلمه داغه

آهاي، آش رو چراغه
بیا ُگشنه نباشیم

باهم بخوریم و پا شیم

 بّچه ها! شما از مامان بزرگ و بابابزرگتان چه شعرهایي شنیده اید؟ آن ها را بنویسید و براي ما بفرستید! 
7



بزبزک زنگوله پا 

و  بزغاله هايش

 سوسن طاقديس
 تصويرگر:حديثه قربان

گرِگباغبان

با  و  مي نشست  شب  تا  صبح  از  گرگه  آقا   .  1
دوربینش خانه ي بزبزک زنگوله پا را نگاه مي کرد.

2 . بزبزک ها خیلي شاد بودند. بّچه ها بازي مي کردند. 
ننه بزبزک برايشان قّصه مي گفت. بزبزک زنگوله پا 

هم غذاهاي خوش مزه مي پخت.
ولي خانه ي آقا گرگه همیشه ساکت و خالي بود.

3. آقا گرگه حسودي اش شد. گوشه اي نشست و به 
حال خودش غّصه خورد. بعد فكري کرد و تصمیمي 

گرفت.

دسته  پوشید.يك  را  لباسش  بهترين   .  4
گل چید. و به دِر خانه ي بزبزک رفت. 
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5 .  سالم کرد و گفت: »شما يك باغبان الزم نداريد؟ 
برايتان کلم و هويج و جو مي کارم. درخت سیب و 
بادام مي کارم. سبزي و ُگل مي کارم.فقط بگذاريد 
سبزي  آش  کاسه  يك  و  بخوابم  انبار  توي  شب ها 

بخورم.«
را  نبايد حرف هايش  نه!  بّچه ها فرياد زدند: »واي 

باور کنیم!«

6 .  اّما مادر، خوب به چشم هاي گرگ نگاه کرد. بعد  
هم به او گفت: »باشد. اّما اّول بايد ناخن هاي تیزت 
دندان هايت  تیزي  براي  هم  فكري  کني،  کوتاه  را 

بكني.«
ناخن هايش  با خوش حالي قبول کرد. رفت و  گرگ 
سوهان  هم  را  دندان هايش  تیزي  کرد.  کوتاه  را 
زد. به خودش هم قول داد که بدجنسي را براي 

همیشه کنار بگذارد.

7 .  حاال خیلي وقت است که آقا 
شده  بزبزک ها  خانه ي  باغبان  گرگه، 
8 .  شب ها هم گوشه ي انباِر خانه مي خوابد است. او روزها ُگل و سبزي مي کارد... 

و آش سبزي مي خوَرد. او از اين زندگي 
تازه لّذت مي بََرد و مّدت هاست که ديگر 

آزارش به کسي نرسیده است.
         پايان



تو مادر مني؟
نویسنده: محّمدرضا شمس

فکري  پرورش  کانون  ناشر: 
کودکان و نوجوانان

تلفن:88714644
88715545 �9            

سرباالی�ي و سرپاییني
نویسنده: محّمدرضا شمس

ناشر: مدرسه
تلفن: 9�88800324

دو فسقلي
نویسنده: زهره پریرخ

ناشر: مدرسه
تلفن: 9�88800324

الالیي هاي ني ني کوچولو
شاعر: ناصر کشاورز

ناشر: رویش
تلفن: 66695386

بیبو بیبو
نویسنده: الله جعفري

ناشر: نشر شهر
تلفن:      22843378

            

قِرقِر و قرقره
بازآفریني: الله جعفري

ناشر: افق
تلفن: 66413367

قّصه هاي تصویري
پدیدآورندگان:شیرین شیخي 

حمید رضا غالمرضایي
ناشر: نسل نواندیش
تلفن: 9�88942247

من پیدا شده ام
نویسنده: سرور کتبي

ناشر: آستان قدس رضوي
تلفن:66401543

          

مجموعه ي قّصه ي آیه ها
)همراه با کارت هاي قّصه گوی�ي(

بازنوشته ي الله جعفري   
1. خبر هدهد    

2. هدهد در قصر ملکه
3. پسري که با رود آمد

ناشر: افق
تلفن: 66413367   

قایم موشک و فرار 
خرگوشک

مترجمان: شیما شریفي، 
حمیدرضا غالمرضایي

ناشر: نسل نواندیش
تلفن: 9�88942247

ني ني چه مي خواهد؟
مترجم: منصور کدیور

فکري  پرورش  کانون  ناشر: 
کودکان و نوجوانان
تلفن:887146414

            

تهِ تهِ تهِ چاه
نویسنده: سوسن طاقدیس

ناشر: سروش
تلفن نشر: 5�66954870

باد و ابر و باران
شاعر: جعفر ابراهیمي

ناشر: مدرسه
تلفن نشر: 9�88800324

کتاب هاي خوب زيادند . 
بعضي هايشان را ما برايت 
انتخاب کرده ايم . مي تواني 

آن ها را تهیّه کني 
و بخواني .

کتاب هاي خوب
سرگرمِي تابستان      كتاِب شعر و داستان



مجموعه ي پنج تا انگشت بودند که... 
شاعر: مصطفي رحماندوست

ناشر: پیدایش

چرا دعوا مي کني؟
مترجم: بهمن رستم آبادي

فکري  پرورش  کانون  ناشر: 
کودکان و نوجوانان

تلفن:88714644
           

مجموعه ي شعر و شکر
شاعر: شکوه قاسم نیا

1.کفشای پولکی
2. سفید سیاه راه راه

3. خروس کاله مخملی
ناشر: کتاب هاي ارغواني

تلفن: 88732498

بزغاله هاي ابري
نویسنده: افسانه شعبان نژاد

فکري  پرورش  کانون  ناشر: 
کودکان و نوجوانان

تلفن:88714644
           

مجموعه ي بیایید نگاه کنیم 
به...

)5 جلدي(
ترجمه: حسین فتّاحي

ناشر: قدیاني
تلفن: 66404410

مجموعه ي ترانه هاي خانه
)5 جلدي(

سروده ي شاعران کودك
فکري  پرورش  کانون  ناشر: 

کودکان و نوجوانان
تلفن:88714644

دستي که بوسه مي زند
مترجم: منا خاطري

ناشر: نسل نواندیش
تلفن: 9�88942247

علي کوچولو  ماجراهاي 
)2 جلدي(

نویسنده: مجید راستي
ناشر: آستان قدس رضوي

تلفن:66401543

مجموعه ي ني ني کتاب 
)6 جلدي(

شاعر: شکوه قاسم نیا

تلفن: 66481176

ناشر: پیدایش 

تلفن: 66481176

سرگرمِي تابستان      كتاِب شعر و داستان



شروع

وسايلت را جا 
گذاشته اي 

برگرد به  خانه ي 
شروع

جاّده خلوت است
مهره را بینداز و جلو 

برو

  

                                                                                                                                                                                                                          روي هر ماشين، يك دانه بگذاريد. مهره ي شماره دار را بيندازيد. به تعداد شماره ها دانه هايتان را جلو ببريد. نوشته هاي توي هر خانه را بخوانيد و به آن عمل كنيد.

دستشويـي 
يك نوبت بازي نكن

پلیس راه اوّل

چراغ سبز است

 2 خانه ، جلو برو

اين خانه يكي از ماشین ها را دعوت کن به غذاخوري رشد

ماشین خراب شده 
برو به تعمیرگاه

پارکینگ 
خسته شدي

 يك نوبت استراحت کن

 يك نوبتدستشويـي
 بازي نكن

بنزينت تمام شد
 برگرد به پمپ بنزين

را با ماشین
جايت 

 پشت سرت

 عوض کن

پلیس راه دوم

سفر به خیر
رسیدي! 

ش آمدي
خو

ه  
فر

4 ن
تا 

 ،2
ي: 

باز
    

    
   

 طّراح بازي: ناصر کشاورزسفر تابستاني
 تصويرگر:سیاوش ذوالفقاريان



جاّده خلوت است
مهره را بینداز و جلو 

برو

سبقت بگیر
 از ماشین جلويي 
يك خانه جلوتر برو

رانندگي ات خوب است
 5 خانه جلو برو

ي را 
يمن

مربند ا
ک

رگرد به 
سته اي ب

نب

شروع
خانه ي 

  

                                                                                                                                                                                                                          روي هر ماشين، يك دانه بگذاريد. مهره ي شماره دار را بيندازيد. به تعداد شماره ها دانه هايتان را جلو ببريد. نوشته هاي توي هر خانه را بخوانيد و به آن عمل كنيد.

 سري برسدصبر کن تا ماشین پشت چاي خانه ي رشد 

پنچر شدي 
برو به تعمیرگاه

پارکینگ 
خسته شدي

 يك نوبت استراحت کن

بنزينت تمام شده
 زود برو به پمپ بنزين

سرعتت زياد بود 
برگرد به پلیس راه 

اول

رانندگي ات عالي بود

 برو به پلیس راه دوم و 

جايزه بگیر

نزين
پ ب

پم

ن بزن
نزي

 و ب
بٍايست

تا گاوها رد شونديك نوبت بازي نكن 

برو به آن طرف پل

د 
رش

اه 
رگ

می
تع

ن!
نك

ي 
باز

ت 
نوب

ك 
ي



 تصويرگر:الله ضیايی

ناصر نادری                                                      ناصر کشاورز    طاهره خردور              شكوه قاسم نیا  شهرام شفیعي شراره وظیفه شناس  محمد رضا شمس

لبخندك

باهم
جوجو گفت: »قبل از خواب باید مسواك بزنیم، ولي نباید از یک 

مسواك استفاده کنیم. بعد از خواب هم باید صورتمان را بشوییم، 
ولي نباید از یک حوله استفاده کنیم.«

دودو پرسید: »مي توانیم با هم خمیازه بکشیم؟«

قطار
آقا قطاره از هواي زمین، بدش مي آمد.
 رفت توي آسمان و شد قطار هوای�ي.

الو،الو...
الو، آتش نشاني! عجله کنید! غذاي مادرم سوخت!...

مدادنوكشكسته
رفت  بود.  شکسته  نوکش  سیاه  مداد 

دکتر، نوکش را گچ گرفتند.



ناصر نادری                                                      ناصر کشاورز    طاهره خردور              شكوه قاسم نیا  شهرام شفیعي شراره وظیفه شناس  محمد رضا شمس

صدایش مي کردند خرمگس.یک مگس بود که خیلي خر بود. براي همین خر+مگس

چشمهايضعيف
مریض: از آن جا که شما را خیلي خوشگل مي بینم!دکتر: از کجا فهمیدي که چشم هایت ضعیف شده؟

سازوآواز
جیرجیرك ساز مي زد. قورباغه آواز مي خواند: 

� جیرجیر... هاپیشته...

� قور قور... هاپیشته...

خروس گفت: شما هم که مثل من... هاپیشته!

باهم
جوجو گفت: »قبل از خواب باید مسواك بزنیم، ولي نباید از یک 

مسواك استفاده کنیم. بعد از خواب هم باید صورتمان را بشوییم، 
ولي نباید از یک حوله استفاده کنیم.«

دودو پرسید: »مي توانیم با هم خمیازه بکشیم؟«

مگسورزشكار
به خرمگس گفتند: »چه کار کرده اي که 

این قدر ُگنده شده اي؟«
خرمگس گفت: »چند وقت است که      

مي روم کالس بدن سازي.«

مدادنوكشكسته
رفت  بود.  شکسته  نوکش  سیاه  مداد 

دکتر، نوکش را گچ گرفتند.



       طاهره خردور

گفتم،گفت،فهمیدم

گفتم: آقا ماره، چرا غذايت را نَجويده، قورت مي دهي؟ 

مگر دندان نداري؟!

گفت:چرا دارم! خوبش را هــم دارم! اّما دندان هاي من زهر دارد، 

نیش مي زند و گاز مي گیرد و غذا را برايم آماده مي کند.

فهمیدم:  مارها با دندان هاي نیش دارشــان، زهر را وارد بدن ُطعمه 

مي کنند. ُطعمه مي میرد يا بي هوش مي شــود. بعد مار، آن را قورت 
مي دهد.

گفتم: سنجاب کوچولو، اين قدر فندق و گردو نشكن. چون 
دندان هايت 

مي شكند.

گفت: نه، نمي شكند. اين کار براي دندان هايم فايده هم دارد. چون باعث 

مي شود که دندان هايم زيادي رشد نكنند.

تا  بخورند،  و  بشكنند  گردو  و  فندق  تند  تند  بايد  سنجاب ها  فهمیدم: 

دندان هايشان سايیده شود. وگرنه دندان هايشان آن قدر بلند مي شود 

که ديگر دهانشان بسته نمي شود.

دندان های عجیب

گفتم: آهاي کوســه، اين قــدر دندان هايت را محكم به 

قايق نزن! نمي ترسي که دندان هايت بشكند؟

گفت: نه که نمي ترسم! چون که من هزار هزار دندان دارم.

فهمیدم: کوســه ها چند رديــف دندان دارنــد. اگر حتّي يك 

رديف از دندان هايشان بشكند، با رديف بعدي مي توانند 
غذا را شكار کنند.
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