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دومبگوببينم،تاحاالچندتادوستپيداكردهاي؟
يكي؟دوتا؟...دهتا؟...

چهقدردوستشانداري؟دهتا؟صدتا؟...هزارتا؟...
حتماًآنهاهمتوراخيليدوستدارند!خوشبهحالتان،چهدوستانخوبيبرايهمهستيد!

حاالميخواهميكرازرابهتوبگويم.رازيكهشنيدنشخوشحالتميكند:
تويك»دوست«داريكهازهمهيدوستانتبهتراست.اوتورابيشترازهمهدوستدارد.هميشه
وهمهجامواظبتوست.هيچوقتتنهايتنميگذارد.ازتوناراحتنميشود،باتوقهرنميكند.
درهم���هيكارهاكَُمكتميكند.هرچهبخواهيبهتوميدهد،هركاربگوييبرايتميكند.اوبهترين

دوستتوست.
اگرگفتياوكيست؟اوخدايمهرباناست.پستوهمبااودوستباشودوستشداشتهباش!

اوّ      ل ، سالم

 دوره ي شانزدهم 
 آذر 1388

 شماره ي پي در پي126
نشانی:تهران،خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر  شمالی،

صندوق پستی: 15875-6588
تلفن: 88344753 

نمابر: 88301478
www.roshdmag.ir : پایگاه اینترنتي
Koodak@roshdmag.ir : رایانامه

 تعداد: 780000
چاپ : شرکت افست)سهامي عام(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات کمک آموزشی

مدیر مسئول: محّمد ناصری
سردبیر: شکوه قاسم نیا

مشاور: ناصر کشاورز
شوراي کارشناسي: شهرام شفیعي، 

افسانه موسوي گرمارودي، کاظم طالیي، 
محّمد حمزه زاده، شکوه تقدیسیان،

محّمدهادي عمراني 
مدیر داخلی: طاهره خردور
طراح گرافیک: فریبا بندی

ماهبهدنياآمدهاي
تولّدتوكهدراين

...آذر-روز

تولّدتمبارك!
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7آذر-عيدقربان

30آذر-شبيلدا15آذر-عيدغديرخم12آذر-روزجهانیمعلوالن

به نام خدای مهربان

رشد کودک
شماره ی 3 

 ماهنامه ي آموزشی، تحليلي واّطالع رساني
 ويژه ي آمادگي و پايه اّول دبستان
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قّصه ي اّول : 

سنگ و گردو با هم بازی می کردند. سنگ َزد و سرِ گردو را شکست. گردو گریه کنان رفت پیش مادرش.

سنگ ترسید. فرار کرد. آن قدر هول شده بود که جلوی پایش را ندید، محکم خورد به یک تخم سفید.

تخم شکست. دو تا سنگ پشت دوقلو از آن بیرون آمدند. یک ُقل، 

به پشتش سنگ داشت. آن یکی نداشت.

آن که س��نگ داش��ت ب��ه آن که نداش��ت گفت: 
»داداشی!«

این یکی گفت: »جاِن داداشی!«

آن یکی گفت: »پس سنگ تو کو؟«
این یکی گفت: »نمی دانم!«

بعد، این طرف و آن طرف را نگاه کرد. س��نگ را 

دید. خوش حال شد و گفت: »افتاده این جا.«

آن وقت سنگ را برداشت، گذاشت به پشتش. دوتای�ی 

دست هم را گرفتند و رفتند به طرف دریا.

گردو و مادرش آمدند تا س��نگ را دعوا کنند. همه جا را گشتند. 

سنگ را پیدا نکردند وبرگشتند 

سنگيك اسم و چند قّصه

قّصه ي دّوم :
یکي بود، یکي نبود. یک سنگ بود سیاهِ سیاه، مثل شب.

روي تنش، یک نقطه  بود سفیِد سفید، مثل یک ستاره.
نقطه سفیده، تنهاي تنها بود. از تنهای�ي حوصله اش سر مي رفت.

روزي، کالغي از راه رسید. روي سنگ سیاه نشست. نقطه سفیده به کالغه نگاه کرد. الي پرهاي سیاهش، یک خال 
سفید دید. خوشش آمد. از روي سنگ پرید و نشست روي تن کالغ، کنار خال سفید.

کالغه بال زد و باال رفت. باالي باال، تا نوك درخت ها. از درخت ها باالتر، تا قّله ي کوه ها. از قّله ي کوه ها باالتر، 
تا روي ابرها.

شب بود. آسمان سیاه بود. روي ابرهاي سیاه، هزار هزار ستاره بود.
نقطه سفیده، ستاره ها را دید. گفت: »شما سفید و من سفید. بگذارید بیایم 

کنارتان!«
س��تاره ها، برایش جا باز کردند. نقطه س��فیده پری��د روي ابر. کنار 

ستاره ها نشست.
از آن باال، پایین را نگاه کرد. س��نگ سیاه 
رادید. برایش چشمکي زد وگفت: »این، 

سنگ سیاهِ من است!«
سنگ س��یاه هم او را دید و گفت: »این، 

ستاره ي من است!«          

 محّمدرضا شمس

 شكوه قاسم نيا
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 تصويرگر: شيرين شيخی

قّصه ي سوم :
یکی بود ، یکی نبود. یک س��نگ قِلقِلی 

ب��ود ک��ه ت��وی رودخان��ه زندگ��ی می کرد. 
آب ها قِل��ش می دادند و با او ب��ازی می کردند.
یک روز ، یک ماهِی ُگنده آمدو سنگ قِلقِلی را 
قورت داد.سنگ قِلقِلی رفت توی شکم ماهی. 
بوی�ی کش��ید و گفت: »اَه اَه، چه بوی َگندی!  
این جا کجاست؟ چه قدر تنگ و تاریک است!«
بعد، خ��ودش را قِل داد به ای��ن طرف و آن 
طرف. ب��ا این کارش ماه��ی را قِلقِلک داد. 
ماهی از خنده َغش کرد، اُفتاد ته رودخانه و 

دهانش باز ماند. 
سنگ قِلقِلی از دهان ماهی قِل خورد و آمد 

بیرون. آ ب ها خوش حال ش��دند. دوباره با س��نگ 
قِلقِلی ، قِل قِل بازی کردند

قّصه ي چهارم :
او توی یک نان َسنگک داغ بود.یک سنگ ُغرُغرو بود. سنگ ُغرُغرو نه توی رودخانه بود، نه توی باغچه، نه توی خرابه. 

قّصه ی سنگ ُغرُغرو از جایی شروع شد که پسرکی نان سنگک را خرید.
سنگ ُغرُغرو داد زد: »آی، وای، سوختم! چه هوای گرمی! چه جای داغی!«

نانوا، صدا را شنید. لگدی به داد زد: »آی، وای، َسرم! چه جاي بدی!«دسِت پسرك، صدای سنگ را شنید. او را از نان کند و پرت کرد. سِر سنگ خورد به زمین. بیدار دیوار. داد زد: »آی وای، کمرم!...«او َزد. سنگ غرغرو پَرت شد و خورد به  پای آقای  بود،  خوابیده  دیوار  کنار  که  و همان جا ماند و دیگر ُغرُغر نکردآب. آرام شد و گفت: »به به، چه آب ُخنَکي ! چه جای باصفای�ی!« سنگ جیز و ویز کرد. ُقلپ ُقلپ آب خورد. رفت ته جوی شد. با پنجه اش، سنگ را پرت کرد توي جوی آب. گربه ای 

 طاهره خردور

 ناصر کشاورز
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درِگوشی
را  پورنگ  ما عمو  بود. جاي شما خالي!  ما  مهمان  پورنگ  امروز عمو   ، تا مجله هم جا نمي شود. بعضي از سؤال و از نزدیک دیدیم. یک عالمه خندیدیم. سؤال کردیم، جواب شنیدیم. اگر همه ي بّچه ها  بنویسم توي 10  حرف ها را 

جواب ها را مي نویسیم تا بخوانید .

بّچه ها  عمو پورنگ چند سال داري؟ با  مي خواهد  دلم  مي کند(.  )شوخي  باشد  سالم   5 کنم  مثل فکر  اگر  دارم  دوست  هم  را  آدم بزرگ ها  باشم.  همبازي 
 اّولین روزي که به مدرسه رفتي یادت هست؟خودم بّچه باشند!

بله. گریه مي کردم. یادم مي آید 
با  مامانم چادر سفید داشت 
در  الِي  از  مشکي.  ُگل هاي 

مدرسه، او را مي دیدم. وقتي 
رفت، من با بّچه  ها دوست شدم 

آن قدر خندیدم  کردم.  بازي  و 
که گریه هایم یادم رفت.

باعموپورنگ

هيـچ  وقت دِرگوشـــــي حرف نزنيد !

    گفت وگو از: ناصر کشاورز
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یک  اسباب بازي هم داري؟ دارم.  هم  مسابقه   ماشین  یک  بودم.  خیلي کوچک  که  وقت هاست  آن  مال  دارم،  دوچرخه  سازدهني هم داشتم که آن را فروختم. شطرنج و بازي مار و پّله هم دارم.یک 
با آن ها شوخي کنم ، َسربه َسرشان بگذارم. دلم مي خواهد همه شاد و  چرا بّچه ها را دوست داري؟ دوست دارم 

مي کنم خودم سندباد هستم. اّما بیش تر از همه، مامانم را دوست دارم.کارتون تام و جري، پینوکیو، پلنگ صورتي، سندباد. وقتي سندباد را مي بینم فکر  از برنامه هاي تلویزیون، کدام را دوست داري؟خوش حال باشند.
آرام  دیگر چي دوست داري؟ همه جا  را. شب  آسمان  و  ستاره ها  دارم.  دوست  را  شب 

است.
 اّولین نّقاشي را کجا کشیدي؟

توي اّولین نّقاشي را روي دیوار کشیدم. مي پوشي.  قشنگ  لباس هاي  همیشه   
لباس خانه چه جوري مي گردي؟ با  مي کند(.  )شوخي  مي گردم  پاهایم  راحت و ساده. لباس هاي راحتي ام، راه راه نیستند.با 

خوردن  فکر مي کني کارِ خوب یعني چه؟ غذا  از  قبل  یعني  کردن.  سالم  یعني  دعا کنیم، بعدش هم دعا کنیم. کار خوب یعني... خیلي کار خوب 
دعا مي کنم بهترین دوسِت  بچه ها،  مامان و  و یک دعاي مخصوص براي بّچه ها!بّچه ها،هیچ وقت درِگوشي حرف نزنید! حاال یک حرف درگوشي به بّچه ها بگو!شاید اگر این موز را باز کنیم ، توي آن خیار باشد! از میوه ها بگو. از این موزي که روي میز است! چیزها.

بابا ها باشند.
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هيـچ  وقت دِرگوشـــــي حرف نزنيد !
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َمنتوراننامداَرم.
َمنبامامان،َدربوستانبوَدم.

بوستانداَرد.
بوستانداَرد.

بوستانآبداَرد.
بوستانتابداَرد.

َمنبوستانرادوستداَرم.

بیآببود.
بیتاببود.
بيماربود.
آَمد.

باريد. باران

ِرسيد.
راديد.

آرام،اورابوسيد.

دوستی

بوستان

اين،اسباست،
آراماست.

آن،ببراست،
درداماست.

اين،ماراست،

ناآرام!

آن،ساراست،
بَرآنبام!

اين،آن
 شكوه قاسم نيا
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خودت بخوان

 عبدالّرحمن صفارپور
 تصويرگر: مليكا سعيدا
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چه مهربان است خدا !
 مهری ماهوتی

 تصويرگر: شيوا ضيايی

خداي مهربان هيچ كس را ُگرسنه نمي گذارد.

او براي همه ، غذاي تازه وخوش مّزه دارد. 

چه مهربان است خدا ،  مثل مامان و بابا !

بَهبَهچهغذايي!
 میمون کوچولو مشغول خوردن است.  

چي مي خورد؟ موز و نارگیل!

 گنجشک پَرپَري، اَرزن و ُکنجد مي خورد. بَه بَه، چه غذاي خوش مّزه اي!

بَه بَه ،چه غذاي نرمي!

 زّراف��ه ي گ��ردن دراز، ب��رگ درخ��ت را 
مي خورد.

بَه بَه، چه غذاي سبزي!

 زنبور َپرطالی�ي هم آمده تا 

شیره ي ُگل ها را بخورد.

بَه بَه، چه غذاي شیریني!

 گوسفند پشمالو علف تازه مي خورد.

بَه بَه، چه غذاي تازه اي!     

7
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بّچهخرس
ُبزُبزک زنگوله پا و

 بزغاله هايش

 سوسن طاقديس
 تصويرگر:حديثه قربان

2 . او را کنار خودش نشاند. نازش کرد. برايش غذا 
آورد. بعد هم با او مشغول بازی شد.

 3 .  ُبزُب��زک زنگوله پ��ا از راه رس��يد. بّچ��ه خرس را 
ديد. با تعّجب ُگفت: »پس خرس کوچولو اين جاست! 
م��ادرش را در صحرا ديدم که ُدنبالش می گش��ت و 

گريه می کرد. بايد زود او را به مادرش برسانيم.«

1 .  ُبزُب��زک زنگوله پ��ا ، به صحرا 
رفته بود. حّبه ی انگور، پش��ت 
پنجره نشس��ته ب��ود. بيرون را 
تماش��ا می کرد. چشمش به يك 

بّچه خرس افتاد که روی س��بزه ها 
بازی می کرد .ترس��يد که آقاگرگه، بّچه 

خ��رس را بگي��رد و بخ��ورد. زود 
رف��ت بّچه خرس را بغل کرد و 

به خانه آورد.

8
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 4 . اّما حّبه ی انگور گفت:» اين بّچه خرس ،ماِل خودم 
است . من مادرش مي شوم.« بزبزک زنگوله پا، حّبه ی 
انگور را ناز کرد و ُگفت: »عزيزم، هر بّچه ای بايد پيِش 
مادِر خودش باش��د. مثل تو که بايد پيِش من باشی. 
خ��رس کوچولو را بغل ک��ن و او را پيش مادرخودش 

ِبَبر.«

 5 .  آقاگرگه، ُپش��ت پنجره بود. هم��ه چيز را ديد و 
شنيد. نقشه ای کشيد. پشت يك درخت، پنهان شد. 
منتظر ماند تا حّبه ی انگور و بّچه خرس از خانه بيرون 

بيايند.
از طرف ديگر، خانم خرسه هم بوی بّچه اش را شنيده 

بود و به آن جا می آمد.

 7 . خانم خرس��ه بّچه اش را بغل کرد و با خوش حالی 
به خانه رفت. حّبه ی انگور هم به خانه برگشت.

 6 .  حّب��ه ی انگ��ور، بّچه خرس را بغل ک��رد. از خانه 
بيرون آمد. گرگ از پشت درخت بيرون پريد .خانم 
خرسه هم از راه رسيد . نتيجه چه شد؟ گرگه از خانم 

خرسه ُکَتك خورد!

 8 .  اّما گرگه با بدحالی، همان جا ماند و 
دماغ سوخته شد.

پايان

9
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پَرده
 افسانه شعبان نژاد

پَرده رو ُشسته مامان
پَرده نداریم االن

                 
مي َرم کنار شیشه

هر جای�ي دیده مي شه
                 

من مي بینم غروبه
پَرده که نیست، چه خوبه

              

ُگل،ُگل،ُگل
وقتي که بابا از َسرِ کار مي آد

خوش حال و خندون مي شم و شادِ شاد
                   

چای�ِي تازه  َدم براش مي آرم
تا خستگي را از تَنش درآرم

                    
دلم مي خواد کنارِ من بشینه

ُگل بِگه، ُگل بشنوه، ُگل ببینه
                    

بخندیم و مامانو خندون کنیم
از خونه مون، غّصه را بیرون کنیم

 بابك نيك طلب

10

خواهرِ کوچِک من
قایم شده زیرِ میز
مشقاشو می نویسه

با یک مدادِ نوك تیز

مشِقشب
 حامد محقق

مشق َشبَش زیاده
چشاش دوباره خیسه
خسته شده ، َمشقاشو

با گریه می نویسه

شعرهای شيرين     تصويرگر:گالله محّمدی



11

خطخطي

موهای خواهرِ من
خط خطی های صافه
دلش نمی خواد کسی

موهاشو هِی بِبافه
  

فکر می کنه درخته
ایستاده تا باد بیاد

برگای اون، موهاشه
انگاری شونه می خواد

 شاهده شفيعی

كليد به گردِن مامانم

همیشه یک کلیده

کلیدو با زنجیرش

بابام براش خریده

کلیده دورِ زنجیر                 

ُگم می شه، پیدا می شه
ُقفِل دِل مامانم

با این کلید، وا می شه

 شراره وظيفه  شناس
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 تصويرگر:محمود مختاری

ُمرغه گفت: »قد قد قدا، قدا قدا،از درد دندان، ُمردم 
ای خدا !«

خروس��ه گفت : »مگه ت��و دن��دان داری؟« ُمرغه 
گفت:»معلومه که ندارم ! اّما استعداد شعر دارم.«

لبخندك

فلفلي توی حیاط بود. عطسه اش گرفت 
و گفت:» هاپیشته!...«

گربه ترس��ید و فرار کرد. فلفلي برگشت 
ت��وی اتاق و به مادرش گف��ت :»مامان، 
من عطسه کردم، پیشی ترسید که سرما 

بخورد، زود فرار کرد.«

الله جعفری                                                                                         طاهره خردور  شراره وظيفه شناس                                   مجيد راستی    شهرام شفيعي شكوه قاسم نيا ناصر کشاورز 

شعرُمرغي

12

خانم گاوه، گوس��اله اش را دعوا 
ک��رد و گفت: »دیگر به تو ش��یر 

نمي دهم!«
گوس��اله ه��م قهر ک��رد و گفت: 
بّقال��ي  از  م��ي روم  »ُخب،ن��ده. 

مي خرم.«

قهر

هاپيشته
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دندان ها با گوشت قلقلی فوتبال بازی می کردند. یکی 
از دندان ها، قلقلی را ش��وت ک��رد .قلقلی رفت توی 

دروازه، دندان ها داد زدند:»ُگل، توی گلو!...«

گربه کوچولو بلد نبود میو میو کند. به جاي 
میو میو گفت: »ویز ویز!«

همه فکر کردند مگس است، با مگس ُکش 
زدند توی سرش.

گرب��ه گفت: »قار قار، چ��را می زنید؟ من 
گربه ام!  قدقدقدا ، جیک جیک، میو میو...«       

مگس، مهم��ان خانه ي جوجو و دودو 
بعد از بازي، جوجو گفت: »برویم ناهار بود.

چون هنوز دست هایم تمیز است!«مگس گفت: »من دیرتر ناهار مي خورم، بخوریم!«

الله جعفری                                                                                         طاهره خردور  شراره وظيفه شناس                                   مجيد راستی    شهرام شفيعي شكوه قاسم نيا ناصر کشاورز 

دنداِن لَق، تا دندانپزشک را دید، دادزد:»وای، 

کمک! من نمی خواهم کنده شوم.«

اّما آمپول را که دید، از ترس، غش کرد و
       اُفتاد.

دندان

ميوميو

جوجوودودو

13

فوتبال
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معّلم بازی
     بازيگران: معّلم ، 4 شاگرد: دختر ، کتاب ، ماشين ، زّرافه

نمايش
 عروسكي

شاگردان در کالس نشسته اند. معّلم وارد می شود.
شاگردان: برپا!

معّلم: برجا! همه حاضرید؟
شاگردان با صدای بلند: ب�َ  ...له!

یکی از شاگردان، َعطسه می کند. بقیّه می خندند.
معّلم: کسی سرما خورده؟

زّرافه: اجازه؟ من سرما نخورده ام.
بقیّه ی شاگردان: ما سرما نخورده ایم.

دخترك: اجازه؟ داداش من سرما خورده  بود. مامانم بُردش دکتر.
معّلم: بله، هرکس مریض شود باید پیش دکتر برود.

ماشین: اجازه؟ من هیچ وقت سرما نمی خورم، چون یک ماشینم.
همه می خندند.

معّلم: ساکت! خنده ندارد. تو این جا ماشین نیستی. تو شاگردی!
کتاب: اجازه؟ ماشین، شاگردی است که شبیه ماشین است.

معّلم: ُدُرست است! همان طور که تو شاگردی هستی که شبیه کتابی.
کتاب)با خوش حالی(: بله، من شاگردم!

معّلم: ُخب دیگر، وقت درس است. خوب گوش کنید و جواب بدهید. حاضرید؟
شاگردان: بَ� ... له!

معّلم: به من بگویید، کی می تواند تُند حرکت کند؟
ماشین: اجازه؟ من! من!

معّلم: آفرین! ماشین می تواند به سرعت حرکت کند.
معّلم نام هر شاگردی را که جواب می دهد روی تخته می نویسد و با صدای بلند

 می خواند.
معّلم: حاال بگویید کی می تواند برگ درخت ها را بخورد؟

زّرافه: اجازه؟ من! من!
معّلم: ُدُرست است. زّرافه، برگ درخت می خورد. حاال بگویید کی می تواند موهایش را
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شانه بزند؟
دخترك: اجازه؟ من! من می توانم!

معّلم: آفرین! حاال بگویید کی
 می تواند خوب قّصه بگوید؟ 

کتاب: اجازه؟ من! من می توانم!
معّلم: بله، ُدُرست است. کتاب 

می تواند قّصه بگوید. حاال به من بگویید...
معّلم فکر می کند. شاگردان به هم نگاه می کنند

و منتظر می مانند.
معّلم: بگویید ببینم، کی باید به شما درس بدهد؟
شاگردان )با خوش حالی(: اجازه؟ اجازه؟ شما!
معّلم: آفرین به همه ی شما! این هم اسم خودم!

معّلم نام خودش را هم روی تخته می نویسد.
معّلم: ُخب بّچه ها!  درس ِامروز تمام شد. حاال وقت چی است؟

شاگردان: اجازه؟ وقت بازی است!
معّلم: ُدُرست است. وقت بازی است.

شاگردان شادی کنان به طرف در می دوند. معّلم هم به ُدنبالشان می دود.
معّلم: بّچه ها صبر کنید... صبر کنید من هم بیایم!

شاگردان )با تعّجب و خوش حالی(: شما هم با ما بازی می کنید؟ هورا!...

 مجيد راستی معّلم بازی
 تصويرگر:ندا عظيمی
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چ��ه رودخانه ي عجيب و غريبي! به جاي 
ماهي، حروف الفبا دارد.

سامان مي خواهد حرف هاي اسم خودش 
را با قاّلب بگيرد. کمكش کن ! 

 نسرين مهاجرانيبازي بازي، َنبـازي
 تصويرگر:حديثه قربان

دو تا درخت داريم ُپر از شاخه و برگ 
برگ هاي کدامشان َپهن تر است؟شاخه هاي کدامشان بلند تر است؟تنه ي کدامشان ُکُلفت تر است؟ميوه هاي کدامشان بيشتر است؟و ميوه.

عسل و غزل زيِر َپتوهاي ُپر ستاره،  به 
َپتوي غزل 5 تا ستاره دارد، َپتوي عسل خواب خوش رفته اند.

اگر گفتي کدام عس��ل اس��ت و کدام 7 تا ستاره دارد.
غزل؟


