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به نام خدای مهربان
آثار بّچه ها

با نّقاشي هاي بّچه ها، روز طبيعت ُدُرست كردیم. تو هم در این روز، یك نّقاشي بكش.
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دوست من

    بهار آمد!
پرنده روى شاخه نشست و گفت: »مى آيد، مى آيد!«

پرنده ديد، نسيم آمد. ابر توى آسمان آمد، باران شد. چليك چليك باريد.
پرنده ديد، درخت پُر از جوانه شد. پُر از برگ و ُغنچه شد.

پرنده ديد، بّچه ها بُدو بُدو رفتند و با لباس هاى رنگى برگشتند. خوش حال بودند.
بِپّر بِپّر مي كردند. 

پرنده ديد، عيد آمد. بهار آمد. 
بّچه ها شاد شدند. ُدنبال هم چيش چيش، ُهوُهو كردند. ُدنبال هم قطار شدند.

آن وقت پرنده از روى درخت پريد. رفت تا به همه بگويد: 
- بهار آمد! عيد آمد!                      

                                                                            مجيد راستي
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12 فروردين

8 فروردين

  • تصويرگر: مرتضي رخصت پناه

روز جمهوري اسالمي
ايران 11 فروردين

تولّد حضرت علي)ع( 
 ايشان  در َكعبه، خانه ى خدا 

به دنيا آمد. او خداپرست، شجاع، 
بخشنده و عادل بود. 

تولّد حضرت علي)ع( و روز پدر 
مبارك باد.

تولّد امام محّمد تقي)ع(
امام نهم

استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي
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13 فروردين

25 فروردين

31  فروردين

وفات حضرت زينب)س(
زينب يعني زينت پدر. 

اين نامِ زيبا را پيامبر گرامي اسالم)ص( براي او انتخاب 
كرد. او، هم باهوش بود و هم شجاع. هم مهربان بود و 

هم معلّم قرآن. 
23 فروردين

شهادت امام موسي كاظم)ع( ، امام هفتم 

مَبعث حضرت رسول اكرم)ص(
خداوند، حضرت محمد)ص( را 
به پيامبرى برگزيد تا انسان ها 

را ازگمراهى نجات دهد.

والدت امام حسين)ع(
روز پاسدار

13 فروردين
روز طبيعت
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خداي خوب من

خاله دوز دوز رفته بود براي كوله اش زيپ بخرد. كوله اش كجا بود؟ توي خانه، پيش پروانه.
پروانه گفت: »چه كوله اي! آن را بيندازم روي كولم، يك كمي بازي كنم.«

بعد به خودش گفت: »بدون اجازه، نَه! خاله مي خواهد آن را بِبَرد مغازه و بفروشد.«
دوباره گفت: »چه رنگي دارد! چه جيب قشنگي دارد! يواشكي توي جيبش را نگاه كنم؟«

بعد به خودش گفت: »اين كه مالِ من نيست. مال دوز دوزي جان است.«
مي خواست چيز ديگري بگويد كه  تَق تَق يكي به َدر زد. خاله دوز دوز آمد.

زيــپ كوله را دوخت. آن كولــه را به كولش انداخت، تا برود. پروانــه گفت: »خاله جان، چه 
كوله اي دوخته اي. خيلي قشنگ است.«

خاله دوز دوز گفت: »عزيزم! يكي هم براي تو مي دوزم. قول مي دهم.«
پروانه توي بغِل خاله پريد. هفت بار او را بوسيد. 

 انساِن با ايمان، امانت دار است.
امام محّمد باقر)ع(

•  مهري ماهوتي   • تصويرگر: عاطفه ملكي جو
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• طراح: الله ضیايی

شكل ها را ديدي. قّصه اش را براي دوستت تعريف كن.

1

23

5 4

بخند، نخند!
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•  مصطفي رحماندوست   • تصويرگر: نسیم بهاري

زمين ما

من هزار هزار ُجوَرم. توى باغ و روى درخت، اين جورى ام:

توى خانه، ُشسته شده و آماده براى خوردن، اين جورى:

بّچه ها خيلى دوست دارند شكل ِميوه ها را نّقاشى كنند. 

شايد تو اين جورى من را نّقاشى كنى:                  و يا شايد اين جورى: 

من كه از اّول ميوه نبودم.

دانه بودم زيرِ خاك                                   
درخت شدم، تى تيك تاك

تو باغ و َدشت و خانه                                
بهار َزدم جوانه

جوانه هام رنگ و وارنگ و زيبا                  
ميوه ي خوش مزه شدن، خدايا!
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من دوست دارم بّچه ها، ما ميوه ها را بخورند و لّذت ببرند. قوى بشوند و خوب بازى كنند، مثل 
تو، اّما بعضى از بّچه ها يا اصالً ميوه نمى خورند يا ميوه ي نيم خورده  شان را دور مى ريزند.

آن وقت ميوه ديگر، ميوه نيست. پس چيست؟ زباله! واى چه قدر بد است يك ميوه ي خوشگل 
و خوش مزه و مفيد، زباله بشود! آن وقت است كه يك ميوه ى غمگين و ناراحت مي شود.

دوسِت آبدارِ تو: ميوه
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• منیره هاشمي  
• تصويرگر: مريم يكتافر

يك قّصه

زمستان رفت. عيد آمد. خاله بهار مى خواست براى همه پيراهن عيد بدوزد.
درخت گفت: »خاله جان، براى من يك پيراهنِ نو بدوز.«

خاله  بهار براى درخت يك پيراهنِ برگ برگىِ سبز دوخت. 
بوته گفت: »من هم يك لباِس نو مى خواهم. براى من يك لباِس ُگل ُگلى بدوز.« 

خاله  بهار براى بوته يك لباِس ُگل ُگلى دوخت. 
ماهي كوچولوى خاكسترىِ ته چشمه اوهو اوهو گريه مى كرد. خاله بهار صداى گريه ى او را 

شنيد. پرسيد: »چى شده ماهى كوچولو؟« 
ماهى كوچولو آمد روى آب و با ُغّصه گفت: »خاله بهار، همه لباس نو دارند، من ندارم. 

من سفيدم، خاكستري ام. پولك هاي قرمز قشنگ ندارم.«
خاله  بهار خنديد و گفت: »تو خودت ماهي سفره ي عيدي. لباَست هم پولكي قرمز و قشنگ 

است. خودت خبر نداري.« 
بعد آينه اش را به ماهي كوچولو داد و گفت: »خودت را ببين.« ماهى كوچولو خودش را توي 
آينه نگاه كرد. ديد كه ديگر سفيد و خاكستري نيست. 
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پولك هايش قرمز و قشنگ 
 شده است. 

از خوش حالي روي آب چرخي 
 زد. دُم و باله هايش را براي 

خاله بهار تكان داد.
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شعر، قّصه
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شاخه و بهار

• شاهده شفیعي
شاخه اى بود ُخشك و سياه 

اُفتاده بود ميون راه
بهار اومد 

نگاش كرد
بلند بلند صداش كرد

گفت: »تو درختى…پاشو! 
دير مىشه ها

پُر از شكوفه ها شو!«
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شعرهاي خواندني

عروسي 
• شكوه قاسم نیا 

نُخود آمد 
عدس را ديد 
خوشش آمد 
به او خنديد 

عروسك
•  اكرم كشايي
دست دارم 

با دوتا پا 
چشم و ابرو 

تورِ زيبا

روى تورم 
چند پولك 

من عروسم 
يا عروسك؟

            

نُخود حاال 
شده داماد 

عروسي شان 
مبارك باد!
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يك كار خوب

ُجبراِن اشتباه 
رضا هم اشتباه مى كند. همين ديروز توى پارك، يك توپ اُفتاد جلوي پايش. 

رضا آن را شوت كرد. توپ ماِل امير بود.
امير آمد و گفت: »چرا توپم را شوت كردي؟«

رضا ناراحت شد. ُدنبال توپ گشت. 
پيدايش كرد و آن را به اميرداد.

رضا با اين كار، اشتباهش را ُجبران كرد.

پويا وقتى اشتباه مى كند، بداخالق مى شود. با همه قهر مى كند و ُغّصه مى خورد. 
اّما براى يك اشتباه كه نبايد هميشه ناراحت باشد. پويا مي تواند اشتباهش را با اشتباه نكردن، 

ُجبران كند.
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• سپیده خلیلی   • تصويرگر: عاطفه فتوحی

خودت را خوش حال ُكن
بخشيدن، راه خوبى براي خوش حال شدن است.

وقتى چيزى را غلط مى نويسى با پاك كن پاكش مى كنى. بعد ُدُرستش را مى نويسى. 
اين طوري بهتر يادت مى ماند كه ديگر 

اشتباه ننويسى. 
وقتي كارِ ُدُرست را انجام مي دهي، 

خوش حال مي شوي.

اشتباه كردن فايده اي هم دارد؟
گاهي اشتباه يا خراب كارى به تو كمك مى كند تا بهتر ياد بگيرى و ديگر اشتباه نكنى. 
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شعرهاي  شنيدني
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ماهى تنها
• صبا فیروزی

ماهِى ُسرِخ كوچولو
َسرتاُدمش خال خالى بود

پولكاى روى تَنش 
رنِگ ُگالِى قالى بود

تُنِگ بلور رو دوست نداشت
مى خواست توى دريا باشه

بازى كنه با ماهيا
چون نمى خواست تنها باشه

عيد ديدنى
• خاتون حسني

عيد اومده، عروسكا
عيد ديدنى مى رين كجا؟ 

نَه عّمه اى 
نَه خاله اى!... 
پس همگى 

بفرمايين خونه ى ما!
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آجيل عيد 
• مهری ماهوتی

آجيِل داغ و تُخمه 
انجير و نُقِل تازه
بابام اينارو با هم 
خريده از مغازه

نخودچىهاش زياده 
َفنُدقاشو كى بُرده؟ 
بابام با خنده مى گه:

شايد كه موشه خورده!

بهار كو؟
• مريم هاشم پور

گنجيشكه پَر زد و گفت: 
سرده هوا، بهار كو؟

شكوفه اي نديدم 
روي درختِ آلو! 

منتظِر بهارم 
اي خدا، دير نكرده؟
گوشه ي پيرهِن او  

به جايي گير نكرده؟
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بازى، سرگرمى

• تصويرگر: الله ضیايی

با كمك تصوير، جدول را كامل كن.

ب

ب

ب

ب

ب
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راهـ

ن
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الك پشت ها مى خواهند از ساحل به دريا بروند. 
كدام يك به ماهى زرد مى رسد؟ ماهى ها و الك پشت ها روي هم چند تا هستند؟

از روي شكل هاي سمت راست، جاي خالي را پيدا كن و بكش.
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شعر، نمايش

قّصه گو: عروسكه يه گوشه، واى! جا مونده بود. تنهاى تنها مونده بود.
گريه مى كرد اوهو اوهو. حاال نگو و كِى بگو.

كالغه نشست كنارش. كارى نداشت به كارش. 
كالغه: خونه ى من اون باالست. رو شاخه ى درختاست.

            بيا و مهمونم شو. عزيزتر از جونم شو.
عروسك: روى شاخه ى درخته؟ واى خاله خيلى سخته!

      قربون خاله جونم! همين جا من مى مونم.
قّصه گو: موشى نشست كنارش. كارى نداشت به كارش.

موشى: خونه ى من همينه. اين جا زيرِ زمينه.
             بيا و مهمونم شو. عزيزتر از جونم شو.

عروسك: زيرِ زمين تاريكه. راه خونه ت باريكه.
                  قربون خاله جونم! همين جا من مى مونم.
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• عّكاس: فرهاد سلیمانی• نويسنده: افسانه شعبان نژاد

• تصويرگر: سولماز جوشقانی

قّصه گو: ماهيه از توى آب، سرك كشيد شاالپ شاپ. 
               پيشي نشست كنارش. كارى نداشت به كارش.

ماهى: يه خونه دارم تو آب. بيا و اين جا بخواب.
عروسك: خيس مى شه پيراهن و كفش و موهام. بهتره اون جا نيام.

                  قربون خاله جونم! همين جا من مى مونم.
قّصه گو: پيشى نشست كنارش، كارى نداشت به كارش.

پيشى: مى گيرمَت با دندونم. مى بَرمت تو خونه اى كه مهمونم.

             اون جا يه دختر كوچولو نشسته. خيلى دلش شكسته.
             عروسكش گم شده تو خيابون. تو مى تونى دوست بشى با من و اون.

عروسك: پيشى منو زودى به اون جا ببر. يواش نرو، پايين و باال بِپَر.
قّصه گو: پيشى عروسك رو گرفت به دندون. رفتن از اون جا زودى شاد و خندون.
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قّصه، َمتل

تو باغچه ُگل دراومددیشب که بارون اومد

پَرپَر شد و وَر اومدرفتم ُگَلش بچینم

رفتم َپَرش بچینم، کفتر شد و هوا رفت
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رفتم آهو بگیرم، ماهی شد و دریا رفترفتم کفتر بگیرم، آهو شد و صحرا رفت

سالم ماهي ها!

برو پیش دوستانت

 • تنظیم: علي باباجاني  • تصويرگر: سام سلماسي
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بخند، نخند!

• نويسنده: گیتي صفرزاده
• تصويرگر: فاطمه علیپور

جاروبرقي

برادر: »اگر مامان سيب را به تو مى داد، 
چه كار مى كردى؟«

خواهر: »كوچك تر را براى خودم برمى داشتم و 
بزرگ تر را به تو مى دادم.«

برادر: »ُخب، من هم همين كار را كردم.كوچك تر را 
به تو دادم و بزرگ تر را خودم برداشتم! «

همسايه ي موشي پرسيد: »ماشين به 
ُدمت بسته اي؟«

موشي گفت: »اين ماشين نيست. 
جارو است.«

همسايه ي موشي گفت: »َدرِ النه ات را بايد 
بُزرگ ُكني.«

موشي گفت: »نَه. پنير كم چرب مي خورم، 
الغر مي شوم!«

فيلِ مادر: »بيا برويم كمي هوا بخوريم.«
بّچه فيل: »نَه، دوست ندارم، هوا بخورم. 

توي هوا پُر از پشه است!«

هواخوري

راهِ بهتر

سيب
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دايى جان مى خواهد با پسر جان يك آزمايش انجام دهد.
• وسيله هاي الزم:  يك ورق كاغذ  دو تا استكان

• سعید كفايتی 
• عّكاس: فرهاد سلیمانی 

آزمايش من

چرا پُل ها را اين طوري مي سازند؟

1

حاال چه كار كنيم؟

نگاه كن. اين كاغذ حّتى 
نمى تواند خودش را 

صاف نگه دارد.

كاغذ را اين طوري تا 
مى زنيم و پُل ُدُرست 

مي كنيم.
2

3

چه خوب و مُحكم شد! 
حاال حّتى مي تواند مداد و 

خودكار من را هم 
نگه دارد.

پُِل كاغذي
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گزارش

• طاهره خردور   
• عّكاس: اعظم الريجانی

 يك ُقلپ هواى پاك، يك تّكه آســمانِ آبى، چند تا ماشــينِ رنگى و چند كاســه آش داغ با 
يك عالم بّچه هاى كالس اّولى. 

اين ها همه را در مدرسه ى شهيد كاظمى شهر دماوند مى بينى. 
بّچه هاى كالس اّولى، گروه گروه، يك روز را بدون كيف در مدرسه با هواى پاك مى گذرانند.

گروه ُگلِ ياس: 
- ما با آرد، خمير ُدُرست مي كنيم. 

   روي آن شكل مي سازيم، 
   شكل يك برگ روي خمير.

گروه ُگلِ الله:
- ما با ماشين هايمان بازى مى كنيم. 

   چراغ قرمز است. ايست!

گروه ُگلِ نرگس:
- ابرِ سياه، كالغِ سياه،  بازى و نمايش.

    قار قار... ابرِ سياه، برو كنار!
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گروه ُگلِ نسترن:
 - ما براى هم كتاِب قّصه  مى خوانيم، 

    قّصه ي  بُزك نمير، بهار مي آد!

گروه ُگلِ شقايق:
- ما هم نّقاشى مى كشيم،

   نّقاشى آسمان آبي با رودخانه ي پُر از ماهي.

- اجازه! مي شود كار هاى ما را چاپ كنيد؟ 
    من مى خندم. الّبته كه مى شود.

گروه ُگلِ ُرز:
- ما از روي مجلّه ي ُرشد كودك، 

     كاردستى كفشدوزك ُدُرست مى كنيم، 
    يك كفشدوزك خال خالي!

اين هم عكس يادگاري از معلّمان و بّچه هاي خوب مدرسه شهيد كاظمى دماوند

بوى آش داغ هم مى آيد. اين جايزه ى بّچه هاى كالس اّولى است كه گروهى با هم كار مى كنند. 
گروهي با هم دوست مى شوند. گروهي به هم مهربانى مى كنند. 

- اجازه... بفرماييد آش! 
من مي خندم. متشّكرم بّچه هاى خوب!
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سؤال هاى من

• صادق جاليي فر  
• تصويرگر: گلنار ثروتیان

 يك رازِ تازه
چه طوري توي اين سرما يخ نمي زنند؟

 سؤاِل من

بگذار ببينم چه قدر مي توانم دستم را 
در آب سرد نگه دارم؟
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 چى فهميدم؟
بابا مي گويد: »بعضى جانوران مانند ُفك ها، زير پوستشان  يك اليه ي ضخيم چربى دارند. 

اين چربي نمي گذارد از سرما يخ بزنند.«

 آزمايِش بابا
بابا گفت: »بيا با هم يك آزمايش انجام بدهيم. 
فقط به كمي روغن جامد يا كره احتياج داريم.«

من دستم را با روغن جامد پوشاندم 
و در آب يخ فرو كردم. 

تو هم اين آزمايش را انجام بده.

به نظرت از چه راه هاي ديگري مي توانيم جلوي سرما را بگيريم؟ 
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بازي، ورزش

با دوستان خود، يك راه رفت و برگشت را به شكل زانو بلند و زانو پايين بدويد.
اّول پشت خطِ شروع بايستيد. در راه رفت، زانوهايتان را باال بياوريد و راه برويد. 

در راه برگشت، زانوهايتان را پايين بياوريد و راه برويد. 
طوري كه مُچ پاهايتان به پشِت ران هايتان برسد. 

ببينيد چه كسى زودتَر به آخرِ راه مى رسد.

• سمّیه قلی زاده

نی
یما

سل
اد 

ّس: فره
• عكا
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يك متر از ديوار دور شويد و پشت يك خط بايستيد. 
با فرمان شروع مربّى، نفر اّول، توپ را پنج بار به ديوار بزند و بگيرد. بعد توپ را به 

نفر دوم بدهد.
اگر توپ زودتر به زمين اُفتاد، نفر دوم بازي را ادامه مي دهد. 
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كاردستى

 وسيله هاي الزم: چند عدد تخم مرغ، كاموا، چسب و قيچي

مى خواهى براى سفره ى هفت سين تخم مرغ هاى بامزه ُدُرست كنى؟
پس چند تا تخم مرغ، نخِ كاموا، چسب و ماژيك آماده كن.

اّول از مامان بخواه تخم مرغ ها را برايت بِپَزد تا يك وقت نَشكنند.
حاال باالى تخم  مرغ را چسب بزن و نخ كاموا را دورشان بپيچان.

مي توانى براى َكلّه تخم مرغى ها، چشم و دهان بكشي.

• سمانه قاسمی   • عّكاس: اعظم الريجاني
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 وسيله هاي الزم: كاموا، مقّوا، چند عدد ني، چسب و قيچي

با دو تا نى و كمي كاموا مى توانى يك خرگوشِك بانمك بسازي.
اّول دو تا نى را كنار هم نگه دار و دورشان كاموا بپيچ.

حاال دور هر كدام از گوش ها كاموا بپيچ.
صورت خرگوشك را نّقاشى كن و بچسبان.

سبيل هاى كاموايى اش يادت نرود.
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• تصويرگر: سمانه مادرشاهیان

بّچه ها و نامه ها

دلنواز
 • امیرمهدی اصغری

يك پسر بود كه يك خواهر دوقلو 
داشت. مادر پســر مى خواست يك 

نى نى به دنيا بياورد. پســر آرزو داشت كه بّچه پسر باشد، اّما وقتى نى نى به دنيا آمد، پسر 
ديد، نى نى يك دختر است. حاال هر چى نى نى بزرگ تر مى شود، شيرين تر مى شود. امير، 

دلنواز را خيلى دوست دارد. دلنواز همان نى نى است.

تّكه ابر
• آرتین سپاسیان

يكــى بود يكــى نبود. يك تّكــه ابردر گوشــه اى از 
آسمان بود كه نمى باريد. يك روز كسى كه از آن جا 
مى گذشــت، ديد از ابر باران نمى بارد. موشكى را به 
ســمت ابر پرتاب كرد. ابر نصف شد. نصفى از ابر به 

زمين اُفتاد و رود شد. دريا پُر از آب شد. 

پس كي بروم بازي؟
نويسنده: معصومه يزداني  تصويرساز: سمانه صلواتي
ناشر: انتشارات فني ايران )تلفن: 88505055- 021( 

شوتك بازي را خيلي دوست دارد. بعضي وقت ها هم وقت بازي دسته گل 
به آب مي دهد. شوتك پنجره را كه باز كرد، گردالو و شاتو برايش دست 

تكان دادند و گفتند: »مي آيي بازي؟«
اين كتاب را بخوان و ببين . اصالً شايد اين بار....

كتاب بخوانيم
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