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..فروردين-روز
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تولّدتمبارك!

به نام خدای مهربان

دوم    بهار آمده! چی چی آورده؟ سبزه و گُل !
بچین و بوکن! با صدای چی؟ با صدای بُلبُل !

چَه چَه چَه... بَه بَه بَه! چه عطر و بویـی، چه شکوفه هایـی !
چه برگي، چه درختی، چه شاخه هایـی، چه سبزه هایـی !

چه سالی، چه روزی، چه عیدی، چه نوروزی !
سال نو، فصل نو، روز نو مبارک !

کفش نو، لباس نو، خنده ی نو مبارک !
حرف نو، بوسه ی نو، دوستِی نو مبارک !
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 ماهنامه ي آموزشی، تحليلي واّطالع رساني
 ويژه ي آمادگي و پايه اّول دبستان

             عید همه مبارک !



يك روز با هم رفتند به جنگل.پسر ريزه، با پلنگه دوست بود.قّصه ي اّول : 
پلنگه به پسر ريزه گفت: »نترسي ها! من باهاتم.« در همان وقت يك شير بزرگ از پشت درخت ها بيرون آمد.

پسر ريزه به پلنگه گفت: »فرار كن! فرار ...«پلنگه ترسيد. از ترس، خال هايش ريخت.شير گفت:»آره، تو نترسي ها چون من فقط با پلنگه كار دارم.«
اّما پلنگه گفت: »نه، نمي توانم! اّول بايد خال هايم را جمع كنم.«

شيره گفت: »پس، اّول تو را مي خورم!«پسر ريزه به آقا شيره گفت: »اين پلنگ، دوست من است. اگر بخواهي او را بخوري، اّول بايد من را بخوري!«

پسر ريزه گفت: »اگر مي تواني من را بگير!«بعد هم آن قدر باال و پايين پريد و اين طرف و آن طرف دويد كه شيره گيج شد.

پسر ريزه گفت: »پس تو هم فرار كن!«پلنگه كه خال هايش را جمع كرده بود، داد زد: »فرار كن!«
پلنگه از يك طرف فرار كرد، پسر ريزه هم از طرف ديگر.

بيرون جنگل، پسر ريزه و پلنگه به هم رسيدند.كرد و به راه خودش رفت.ش��يره نمي دانست از كدام طرف برود. آخرش پسر ريزه و پلنگه را وِل 
پس��ر ريزه گفت: »حاال بي��ا برويم خانه ي ما، ت��ا خال هايت را 

و هر دو با هم به خانه رفتند پسر ريزه خنديد و گفت: »نترس، من باهاتم!« پلنگه گفت: »اّما مامانت من را راه نمي دهد!«بچسبانم.«

قّصه ي دوم:
پلنگ كوچولو، دلش براي مامانش تنگ ش��ده بود.

مامان��ش رفته بود به جنگل باال. گفته بود كه زودبرمي گردد.  
اّما هنوزنيامده بود.

پلنگ كوچولو، پشت پنجره ي خانه نشست، منتظر شد كه مامان بيايد.
باد آمد، مامان نيامد. باران آمد، مامان نيامد. خورشيد رفت، مامان نيامد.

ش��ب آمد، برف و سرما آمد، تو چش��م هاي پلنگ كوچولو الال آمد، اّما مامان 
نيامد.

پلنگ كوچولو، تَك و تنها، توي سرما، رفت و سرجايش خوابيد.
آن قدر گريه كرد تا خوابش برد.

توي خواب، مامانش را ديد. مامان پلنگه از دور مي آمد. توي دس��تش هم يك 
جعبه سوغاتي بود.

پلن��گ كوچولو، دويد و دويد تا به مامانش رس��يد. پريد توي بغلش. هزار بار 
بوسش كرد. بعد هم پرسيد: »مامان، سوغاتي برايم چي آوردي؟«

مامان پلنگه گفت: »وقتي بيدار شدي، مي فهمي!«
پلنگ كوچولو از خواب بيدار شد. ديد كه گرمش شده. خوب كه نگاه كرد، 

ديد رويش يك لحاف پوست پلنگي كشيده اند. ذوق كرد و توي دلش 
داد كشيد: »واي، چه سوغاتي قشنگي!«         

 شکوه قاسم نيا

پلنگ
 شراره وظيفه شناس

نی
شقا

جو
ماز 

سول
 تصويرگر: 

يك اسم و چند قّصه



قّصه ي سوم :
پلنگ كوچولو از خواب بيدار شد. راه اُفتاد كه برود كنار چشمه. يك نارگيل از روي درخت اُفتاد روي 
سرش. سرش درد گرفت. با خودش گفت: »اَه ... امروز روز بدشانسي من است!«

رسيد به چشمه. آمد آب بخورد، يك قورباغه پريد توي گلويش.
نزديك بود خفه بش��ود. قورباغه را ق��ورت داد، بعد، يك مگس رفت توي 
گوشش. خواست با ُدَمش مگس را از گوشش دربياورد، َسرِ ُدَمش گير كرد 
توي گوشش. دستش را توي آن يكي گوش كرد تا سر دم را بگيرد و بكشد. 
ولي دستش هم توي گوشش گير كرد. همان وقت يك شكارچي از راه رسيد. 
پلنگه مجبور شد همان شكلي فرار كند. دويد و دويد. يك دفعه يك پوست موز 
رفت زير پايش. ليز خورد و اُفتاد توي يك چاه. چاه خيلي گود بود. پلنگه هرچي 

رفت پايين، به ته چاه نرسيد. تا اين كه از آن طرف ُكره ي زمين، سردرآورد. 
آن َسر چاه روي صحنه ي يك سيرك بود. همه داشتند براي اَدا و ِشكَلك هاي او 

دست مي زدند 
 

 ناصر کشاورز

ي��ك پلنگ بود نصف��ه، كه دنب��ال نصف قّصه ي چهارم :
توی بوته ها. اّما نصفه اش را پيدا نكرد گشت. روی درخت ها، الی علف ها، پلنگه از صبح تا ش��ب هم��ه جا را ديگرش می گشت.

كه نكرد.
شب كه شد، خسته و كوفته خوابيد. ديد نصفه اش تو خوابش قايم شده. گفت: 

»تو، اين جا چی كار می كنی؟ می دانی چه قدر دنبالت گشتم؟«
نصفه اش گفت: »از ترِس شكارچی آمدم اين جا قايم شدم.«
پلنگه گفت: »كدام شكارچی؟ اين جا كه شكارچی نيست!«

يك دفعه علف ها تكان خوردند. يك شكارچِی تفنگ به دست، از الی علف های بلند آمد بيرون.
شكارچی به نصفه ی پلنگه گفت: »باالخره پيدايت كردم!«

نصفه پلنگ از ترس لرزيد. شكارچی تفنگش را به طرف او نشانه گرفت. اّما تا خواست شليك كند، پلنگه 
دسِت نصفه اش را گرفت و از توی خوابش كشيد بيرون.

شكارچی تفنگ به دست از توي سوراخ آمد بيرون.شكارچی شليك كرد. تير خورد به خواِب پلنگه، خوابش را سوراخ كرد.

نصف پلنگ ها فوری به هم چسبيدند. شدند يك پلنگ ُدُرسته و شكارچی را دنبال كردند.
شكارچی دو پا داشت، دو تای ديگر هم قرض كرد و فرار كرد 

 محمد رضا شمس

يك روز با هم رفتند به جنگل.پسر ريزه، با پلنگه دوست بود.قّصه ي اّول : 
پلنگه به پسر ريزه گفت: »نترسي ها! من باهاتم.« در همان وقت يك شير بزرگ از پشت درخت ها بيرون آمد.

پسر ريزه به پلنگه گفت: »فرار كن! فرار ...«پلنگه ترسيد. از ترس، خال هايش ريخت.شير گفت:»آره، تو نترسي ها چون من فقط با پلنگه كار دارم.«
اّما پلنگه گفت: »نه، نمي توانم! اّول بايد خال هايم را جمع كنم.«

شيره گفت: »پس، اّول تو را مي خورم!«پسر ريزه به آقا شيره گفت: »اين پلنگ، دوست من است. اگر بخواهي او را بخوري، اّول بايد من را بخوري!«

پسر ريزه گفت: »اگر مي تواني من را بگير!«بعد هم آن قدر باال و پايين پريد و اين طرف و آن طرف دويد كه شيره گيج شد.

پسر ريزه گفت: »پس تو هم فرار كن!«پلنگه كه خال هايش را جمع كرده بود، داد زد: »فرار كن!«
پلنگه از يك طرف فرار كرد، پسر ريزه هم از طرف ديگر.

بيرون جنگل، پسر ريزه و پلنگه به هم رسيدند.كرد و به راه خودش رفت.ش��يره نمي دانست از كدام طرف برود. آخرش پسر ريزه و پلنگه را وِل 
پس��ر ريزه گفت: »حاال بي��ا برويم خانه ي ما، ت��ا خال هايت را 

و هر دو با هم به خانه رفتند پسر ريزه خنديد و گفت: »نترس، من باهاتم!« پلنگه گفت: »اّما مامانت من را راه نمي دهد!«بچسبانم.«

نیپلنگ
شقا

جو
ماز 

سول
 تصويرگر: 
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قطارُگل
بابك نيك طلب

صف كشيدن 
بُلبُل و سار و زاغچه

كنار هم تو باغچه
منتظرن

قطار قطار ُگل بياد
سوسن و ُسنبل بياد

ُگل كه بياد
هوا چه خوش بو مي شه

پُر از پرستو مي شه
شعر مي خونن

همه بزرگ و كوچك:
بهار نو مبارك!

بّچهيُگل
مريم هاشم پور

يه ُگل داريم تو ُگلدون
كه خيلي شاد و زيباست

يه دونه غنچه داره
كه بّچه ي ُگل ماست

مامان اجازه داده
من پيش غنچه باشم

نازش كنم، رو برگاش
آب خنك بپاشم

اي غنچه ي قشنگم
الال بكن تُپل شو

مثل مامان، تو ُگلدون
بخند، بخند و ُگل شو

ُگلخندون
يه ُگل، اين جا تو ُگلدونه

چه قد خوش حال و خندونه

رو اون، زنبوره مهمونه
داره مي پره، مي خونه

مي گه زنبوره با صداي وزوز:
خيلي خوشگلي اي ُگل قرمز

افسانه شعبان نژاد

شعر های ُگل ُگلي



سرخ و سفيد و تُپُلم
مامان مي گه مثل ُگَلم
شيرين زبوني مي كنم
بابام مي گه كه بُلبُلم

وقتي كه دامن مي پوشم 
مامان مي گه عروسكم

اَدابازي درمي آَرم
بابام مي گه بانمكم

من نه ُگَلم، نه بُلبُلم
يك آدَمم، مثِل شمام

شكل خودم را مي كشم
كنار مامان و بابام

مثِلُگلَم
شکوه قاسم نيا

چترُگل
شراره وظيفه شناس

تو باغچه، مهموني بود
شاپركا رسيدند

به سوي برگ گل ها 
يكی يكی پريدند

شب تابا كه رسيدند
باغچه، چراغونی شد
جيرجيركا ساز زدند

وای، هوا بارونی شد!

       ُگال با ُگلبرگاشون
           چترای رنگی ساختند

                  برای مهموناشون
                    سقِف قشنگی ساختند

ُگلوُگلدون 
جعفر ابراهيمي

يه ُگل دارم تو گلدون
گذاشتمش تو ايوون

ُگَلم مي خواست بخوابه
آفتاب به روش بتابه

شاپرك از راه رسيد
برگاي او را بوسيد

ُگَلم از خواب بيدار شد
بعدش چي شد؟بهار شد
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بهارميآيد
 مهری ماهوتی

 تصويرگر: شيوا ضيايی

 بهار مي آيد. درخت ها، لباس سبز مي پوشند. 
شاخه هايش��ان پُر از ش��كوفه هاي سفيد و صورتي 

مي شود.
درخت ها ، عيدتان مبارك!

بهار ُپر از شادي و زيبايـي است.
اين فصل قشنگ را خدا به ما هديه داده.
چه مهربان است خدا، مثل مامان و بابا!

  پرستوها از سفر برمي گردند.
النه هاي نو مي سازند. توي النه ها، تخم مي گذارند و 

با شادي آواز مي خوانند.
پرستوها ، عيدتان مبارك!

 برف ها كم كم آب مي شود.
رودها از روي كوه ها سرازير مي شوند. همه جا را پُر 

از گل و َسبزه مي كنند.
رودها ، عيدتان مبارك!

 بّچه ها لباس نو مي پوشند.
مثل غنچه ها مي خندند. مثل پرستوها آواز مي خوانند 

و به همديگر بوسه و لبخند، عيدي مي دهند.
بّچه ها ، عيدتان مبارك!

چه مهربان است خدا !
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گفتم: سالم آقا طاووسه! چه باد بزن بزرگ و قشنگی داری!

اّما بگو ببينم چرا باد بزنت را پشت سرت گرفته ای؟

گفت: اين که باد بزن نيست! ُدم خودم است که بازش کرده ام.

منتظرم تا خانم طاووس، ُدم قشنگم را ببيند و به کنارم بيايد.

فهميدم:  آقاطاووس ها، ُدم دراز و رنگارنگی دارند.

آن ها ُدمشان را مثل يك بادبزن باز می کنند تا خانم طاووس های ديگر 
را خبر کنند.

خ��وش به حالت که دس��ت به اين بلندی داری و ب��ا آن از درخت گفتم: ميمون کوچولو، داری تاب بازی می کنی؟
شاخه ها گره می زنند و از اين درخت به آن درخت می پَرند.فهمي��دم: بعض��ی از ميمون ها ُدم خيل��ی بلندی دارن��د.آن را به شاخه آويزان می شوم و تاب بازی می کنم.گفت: نه بابا، اين که دستم نيست! ُدمم است. من با ُدم بلندم از آويزان می شوی!

       طاهره خردورُدم هاي عجيب

گفتم:  آهاي مار زنگي، صداي زنگوله مي آيد!

تو اين طرف ها بزغاله ي زنگوله پا نديده اي؟

گفت: نه، اين صداي زنگوله ي بزغاله نيست! صداي ُدم من

 است. چون دارم ُدمم را تکان مي دهم.

فهميدم: مارهاي زنگي در ته ُدمشان استخوان هاي ريزي دارند.

صدا  و  مي خورند  هم  به  استخوان ها  اين  مي دهد،  تکان  را  ُدمش  مار  وقتي   

مي دهند. آن وقت حيوان هاي ديگر مي ترسند و فرار مي کنند.

گفتم،گفت،فهميدم
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باجعفرابراهيمی

گفت وگو از: ناصر کشاورز

 از کالس اّول چه چيزي به يادت مانده است؟
 کالس اّوِل ما با کالس هاي دوم، سوم و چهارم و پنجم، يك جا بود. معلّم، به ترتيب درس مي داد. اّول 

به کالس اّولي ها، بعد به دّومي ها، و آخر هم به پنجمي ها درس مي داد.
 وقتي کالس اّول بودي، چه کاري را دوست داشتي؟

 جوهر ُدُرست کردن را. ما با ماّده اي به نام »دوا ُگلي« جوهر قرمز ُدُرست مي کرديم. قلم ما، قلم ِني 
بود. نوکش را با چاقو تيز مي کرديم و با آن مي نوشتيم. دست و لباس هايمان هميشه جوهري بود.

 مدرسه ي شما فقط همان يك کالس را داشت.
و  مي کرديم  دستشوي�ي  خانه،  مي رفتيم  مي گرفتيم،  اجازه  ما  نداشت!  هم  دستشوي�ي  تازه  بله،   

برمي گشتيم.
 خوراکي چي مي خورديد؟

 تا دلت بخواهد کتك مي خورديم! از معلّم، از مامان و بابا. چون خيلي بازيگوش بوديم. تازه، ما خيال 
مي کرديم کتك چيز خوبي است. مي گفتيم:  چوب معلّم ُگله       هر کي نخورده، ُخله

 مدرسه ي شما کجا بود؟
 در روستاي�ي به نام حور، در آذربايجان. مدرسه مان يك خانه ي دو طبقه بود. هر طبقه يك اُتاق داشت. 

اتاق پايين، کالس درس بود. در اتاق باال هم، معلّم زندگي مي کرد.

جعفر ابراهيمي شاعر کودکان است. شعر دريا از اين شاعر خوب، در کتاب فارسي کالس اّول چاپ 
شده.

ابراهيمي 30 سال است که براي بّچه ها شعر مي گويد.
شعرهايش ساده و شيرين است ،مثل خودش.

او يك عادت خوب دارد. هميشه کتاب هاي تازه را مي خرد و مي خوانَد.
کيفش مثل يك کتابخانه ي کوچك است. اين کتابخانه را با خودش به همه 

جا مي برد. حتّي توي اتوبوس و تاکسي هم کتاب مي خواند.
ابراهيمي، تازگي ها پدربزرگ شده.او، هم بازي نَوه ي کوچکش پيونداست.

خوش به حال پيوند خانم که پدربزرگ خوبي مثل او دارد!
حاال گفت و گوي ما را با او بخوان.

دِرگوشی
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باجعفرابراهيمی

 با بّچه ها چه بازي هاي�ي مي کردي؟
 توپ بازي! با نخ کاموا، گلوله درست مي کرديم، به جاي توپ با آن بازي مي کرديم.

 روستاي شما چه شکلي بود؟
 روستاي ما هميشه در ِمه بود. من بعضي وقت ها چند قدمِي خودم را هم نمي ديدم.

گاهي ناگهان سگي يا درختي يا آدمي از توي ِمه بيرون مي آمد. مردم مي گفتند: »ِمه و خورشيد از طرف 
دريا مي آيد.« ولي من تا آن موقع دريا را نديده بودم. مي گفتند َدريا پشت کوه هاي بلند است.

 يکي از خاطره  هايت را بگو!
 يك روز، يك گاري کوچك با چوب ُدُرست کردم. به جاي اسب، 

يك گربه را به گاري ام بستم. گربه فرار کرد، گاري مرا هم با 
خودش بُرد و ديگر برنگشت.
 اّولين شعرت را کجا گفتي؟

 توي کوچه. پيرزن همسايه داشت شير گاوش را مي دوشيد.
نگاه مي کرد. من  را  او  کار  بي  بَعضي مي گفتيم. عروسش  او خاله  به  ما 

گفتم:   بعضي خانوم، شير مي دوشه      عروس تماشاش مي کنه

 از عيد نوروِز بّچگي هايت بگو!
بود.  چهارشنبه سوري  بيشتر  ما،  براي  عيد   

مي رفتيم باالي پشت بام، آتش روشن مي کرديم. انجير 
خشك و نارنج و گردو مي خورديم و بازي مي کرديم.

 حاال يك حرف درگوشي به بّچه ها بگو! 
 بابولي بابا!...

ناشر: شباويز ناشر: مدرسه ناشر: ذکرناشر: صريرناشر: شباويز



بزبزک زنگوله پا و

 بزغاله هايش

 سوسن طاقديس
 تصويرگر:حديثه قربان

توي خانه ي بزبزک زنگوله پا خبرهاي�ي بود.
آقا گرگه با دوربين، آن جا را تماشا مي کرد.

2 . ننه بُز بزرگ، َسمنو مي پخت.
درخت  و  ُگل  باغچه،  توي  هم،  زنگوله پا  بزبزک 

مي کاشت.

4 . اّما او نَه گندمي داشت که سبز کند، نَه 3 . آقا گرگه فکري کرد و فرياد کشيد: 
گلداني داشت که توي آن ُگل بکارد، نَه بلد بود 
سمنو ِبپَزد.آن وقت فکري کرد و با خودش گفت:

تعطيالِتعيد

1 . يك بشقاِب سبزه، پشت اين پنجره بود.
يك گلدان ُگل ُسنبل هم پشت آن پنجره بود.

آهان، فهميدم! دارند براي 
عيد آماده مي شوند.چرا من 

براي خودم عيد نگيرم؟
شب که همه خوابيدند، به 
خانه شان مي روم و هرچه را 

که الزم دارم مي دزدم.



5 .  شب شد. گرگه به طرف خانه ي بزبزک ها رفت.
آهسته دِر خانه را باز کرد و رفت تو.
اوّل از همه رفت سراِغ ظرِف سمنو.

6 . اّما سمنوي داغ، دست و دهانش را سوزاند.
داد و فريادش بلند شد.

7 . از سروصداي گرگه، همه 
بيدار شدند.

زودتر از همه، ننه  بزبزرگ با عصا دنبال گرگ دويد.
گرگ از ترس فرار کرد، و مثل يك گربه از درخت 

خانه باال رفت.

8. او تا آخرتعطيالِت عيد، باالي 
يك  همسايه ي  و  ماند  درخت 

کالِغ بدصدا شد.
پايان



 مجيد راستی

قّصه ي اّول:
آقا گاوه مي خواست دوستانش را به گردش ببرد. از طويله بيرون آمد و

گفت: »مسافرها، سوار شوند!«

جوجه ها، مرغ و خروس، گربه و سگ و بزغاله، سوار گاو 

شدند. گنجشك و كالغ هم روي شاخ هاي گاو نشستند.

رسيد.  صحرا  به  تا  رفت  و  رفت  كرد.  حركت  گاوه  آقا 

مسافرها پياده شدند. بازي و گردش كردند. بعد هم خسته 

شدند. دوباره سوار گاو شدند و به مزرعه برگشتند.
آقا گاوه گفت: »رسيديم! مسافرها پياده شوند!«

پياده  بزغاله  و  سگ  و  گربه  خروس،  و  مرغ  جوجه ها، 
شدند. اّما گنجشك و كالغ پايين نيامدند. 

آقا گاوه دوباره گفت: »بقيّه ي مسافرها هم پياده شوند!«
اّما گنجشك و كالغ از جايشان تكان نخوردند.

جوجه ها داد زدند: »شما دو تا چرا نمي آييد پايين؟«

تا  باال  برويم  بايد  ما  اين كه  »براي  گفتند:  كالغ  و  گنجشك 
پياده شويم.«

بعد هم از شاخ گاو پريدند و رفتند به آسمان 

گاو

قّصه ي دوم : فروزنده خداجو
خانم گاوه خيلي بزرگ بود. روزي چند تا سطل شير مي داد. 

يك روز باران آمد. بعد، هوا روشن و آفتابي شد. خانم گاوه حسابي توي مزرعه گردش كرد. بعد چندتا 
سكسكه كرد و يك عالمه شير داد. اّما رنگ شيرش سفيد نبود، آبي بود! روز بعد، رنگ شيرش، سبز شد. روز 

بعد، زرد شد. روز بعد هم سرخ شد.
صاحب خانم گاوه نمي دانست چه كار كند. مردم، شير رنگي نمي خريدند. فقط صف مي كشيدند تا شيرهاي رنگي 

را تماشا كنند.
صاحِب گاو غّصه مي خورد و مي گفت: »آخه خانم گاوه، چرا شير رنگي؟«

اّما خانم گاوه پشت سر هم سكسكه مي كرد و شير رنگي مي داد.
تا اين كه يك روز، وقتي خانم گاوه داشت شير مي داد، عطسه ي بلندي كرد. يك 

دفعه، رنگين كمان بزرگي از دهانش بيرون پريد.
گاوه  خانم  آن وقت سكسكه ي  آسمان.  توي  رفت  رنگين كمان 

بند آمد. رنگ شيرش هم دوباره سفيد شد.
و  بود  رنگي  آسمان  خنديد.حاال  صاحبش 

شير خانم گاوه سفيِد سفيد          
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 طاهره خردور

قّصه ي چهارم : 
يك گاو بود. كجا؟ توي تابلوي نّقاشي!

و  مي كرد  ما  ما...  مي ديد...  توي دشت  را  گاو شيرده  مي كرد.  نگاه  بيرون  به  پنجره  از  روز  هر  نّقاشي،  گاو 
مي گفت: »كاش، من جاي او بودم!«يك روز به گاو شيرده گفت: »مي آي�ي جايمان را باهم عوض كنيم؟«

گاو شيرده گفت: »باشد!« و جايش را با گاو نّقاشي عوض كرد.
گاو نّقاشي توي دشت، باال و پايين مي پريد و شادي مي كرد. اّما نمي توانست علف بخورد و شير بدهد.

صاحب مزرعه به او گفت: »تو چه جور گاوي هستي؟ چرا شير نمي دهي! تندتند علف بخور تا شير بدهي!«
اّما گاو نّقاشي باز هم نتوانست علف بخورد. باز هم شير نداد.

صاحب مزرعه عصباني شد و داد زد: »من گاوي كه شير ندهد، نمي خواهم!«
گاو نّقاشي قهر كرد و برگشت توي تابلو. به گاو شيرده گفت: »من نمي خواهم توي مزرعه باشم. 

تو هم برگرد برو سر جاي خودت!«
گاو شيرده گفت: »چه خوب! من هم نمي توانم اين جا زندگي كنم.« 

بعد هم دويد و رفت به مزرعه.
گاو نّقاشي توي تابلو ماند. اين طرف و آن طرف را نگاه كرد. يك 
دفعه ديد پشت تپّه ي نّقاشي، يك عالمه علف است. خوش حال 
شد. علف ها را خورد و خورد و خورد. تا اين كه شد يك گاو 

شيرده.ولي به جاي شير تازه، شيرخشك مي داد

کن
مه 

ی عا
: عل

 تصويرگر
 الله جعفری

قّصه ي سوم :
خانم گاوه از خواب بيدار شد. ديد شيرش خشك شده، گفت: »آي، ما... ما... واي، بي شير شدم!...«

سطل هاي خالي، صداي گاو را شنيدند و گفتند: »آي، تلق... واي، تلق... حاال با چي پُر شويم؟«
كجا  خالي،  اين سطل هاي  با  حاال  بيب...  واي،  بيب...  »آي،  گفت:  و  شنيد  را  تلق تلِق سطل ها  شير، صداي  كاميون 

بروم؟«
شيرفروش، صداي بيب بيِب كاميون را شنيد و گفت: »آي، داد... واي، بيداد... حاال چي بفروشم؟«

بّچه صداي داد و بيداد شيرفروش را شنيد. گفت: »آي، نق... واي، نق... حاال چي بخورم؟«
مامان، صداي نق نِق بّچه را شنيد. گفت: »حاال چه كار كنم؟ بّچه ام شير مي خواهد. بايد فكر چاره كنم!«

و دويد و رفت و صاحب گاو را پيدا كرد. او را از خواب بيدار كرد و گفت: »بيدار شو، گاوت گرسنه مانده!«
صاحب گاو از خواب پريد و دويد و رفت به صحرا. 

يك دسته علف تازه چيد وآورد. آن را گذاشت جلوي گاو. يك سطل آب هم گذاشت كنارش. 
گاو لُف و لُف علف ها را خورد. هورت و هورت آب ها را َسر كشيد. آن وقت. ُشر و ُشر، شيرش راه اُفتاد 



 تصويرگر:الله ضيايی
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لبخندك
پسرعمو

تمساح قيچی را ديد و گفت: پسر عمو جان،

 چه قدر الغر شده ای!

ترسو
هواپيما می ترسيد پرواز كند، از 

فرودگاه بيرونش كردند.

مورچهيامروزي
بابا بزرگ مورچه گفت: بّچه، من يك دانه گندم را 70 بار 

می بُردم باال و می افتادم پايين. خسته هم نمی شدم. مورچه  

كوچولو گفت: ای بابا! اين حرف ها ديگر قديمی شده. اآلن با آسانسور 

دانه ها را می بريم باال.

ماهی رفت به مدرسه. 

گفتند: بنويس آب!

گفت: آب را خودم بلدم. يك چيز ديگر

    يادم بدهيد!

دست،دست
قورباغه هِی َجست می زد.

برای خودش دست می زد.

آبآب



كالغ گفت: خار خار...

روباهه ُگفت: چرا به جای قار قار، خار خار می كنی؟

گفت: چون يك خار رفته كِف پام.

مجيد راستی نيکا آباد                                                                        ناصر کشاورز سوسن طاقديس  طاهره خردور الله جعفري              شکوه قاسم نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه شناس  محمد رضا شمس

مورچه
چه مورچه ای، چه چيزی! با كلّه رفت تو 

ديزی.

جوجو پرسيد: می دانی زيباترين شهر دنيا 
كجاست؟

دو دو گفت: شهر بازی!

قور،قار
كالغه می خواست بخوابد، قورباغه هی قور قور می كرد. 

كالغه گفت: ساكت  شو. اگرنه قاري مي كنم كه قورقوَرت 
را قورت بدهي!

خار

مارمولك گفت: من و لك لك با هم فاميل هستيم، 

چون هردوتايمان »لك« داريم.

فاميل

جوجوودودو

مدادِ  قرمز با مداد سياه عروسی كرد، سه تا 

قّصه به دنيا آورد..

عروسي



 بَه بَه ،چه سفره ي هفت سين قشنگي!
 اّما نَه! اين س��فره فقط 6س��ين دارد. جاي 
س��يِن هفتم توي س��فره خالي است. آن را 

بِکش و سفره را رنگ کن.

بازي بازي ، نَبازي
 نسرين مهاجراني

 تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان

ی
پ

ن
ر گر

ود

 عسل و غزل کفش و لباس هاي عيدشان 
را پوشيده اند.

کفش و لباس آن ها 8 اختالف با هم دارند.
بگرد و اختالف ها را پيدا کن.

موش��ه  آق��ا  و  سوس��که  خال��ه   
مي خواهند ب��راي عي��د ديدني به 

خانه ي خرگوشه بروند.
 کمکشان کن تا راه را پيدا کنند.

 موشي و ماشي از بزرگ ترهاشان 
عيدي گرفته اند. حرف هاي الفبا را 
به هم وصل کن تا بفهمي عيدي هاي 

آن ها چيست!

قرآ ن
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