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دومتوچهروزیبهدنیاآمدهای؟چندسالهشدهای؟
جشنتولّدهممیگیری؟جشنتولّدتمبارک!

اّمامیدانیچراخانوادهاتبرایتجشنتولّدمیگیرند؟برایاینکهبگویند:»ماخوشحالیمکه
دراینروز،خدایمهربانتورابهماداده.«

حاالبهیکجشنتولّدخیلیبزرگفکرکن.جشنیکههمهیمردم،درآنشرکت
میکنند.اینجشن،جش���نانقالبماست.انقالبما31

سالپیشپیروزشد.درچهروزی؟روز22بهمنماه.
ماهرسال،اینروزراجشنمیگیریموشادیمیکنیم.
جشن31سالگیانقالباسالمی،مبارکباد!

اوّ      ل ، سالم

تولّدت مبارك!  . . . بهمن - روز تولّد تو كه در اين ماه به دنيا آمده اي

گو
حق

حر 
 س

گر:
ير

صو
  ت

به نام خدای مهربان

يی
دا

ی خ
عل

د:
جل

ی 
رو

ير 
صو

   ت

 دوره ي شانزدهم 
بهمن 1388

 شماره ي پي در پي128
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: 850000
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،

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

رشد کودک
شماره ی 5 

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

12بهمن - روز بازگشت 
امام خمينی به ايران

3بهمن - روز تولّد امام موسی 
16بهمن - اربعين حسينیكاظم)ع(

22بهمن - پيروزی 

انقالب اسالمی



2

قّصه ي اّول : 
یک نُقل بود، سفید و ُدُرشت. یک روز، نقل سفیِد ُدُرشت، از توی قندان باال پرید. اُفتاد روی میز. قِل خورد و 
رفت جلوی مامان. مامان گفت: »وای، وای، این نقل چرا افتاده روی میز؟« بعد هم آن را برداشت و انداخت 

توی قندان.
نقل دوباره باال پرید. اُفتاد روی میز، قِل خورد و رفت به 

طرف بابا.
بابا، نقل را برداشت تا بخوَرد. اّما با خودش گفت: »نه، 

چاق می شوم!« بعد هم آن را انداخت توی قندان.
نقل، باز هم باال پرید. اُفتاد روی میز. این دفعه، رفت به 

طرف دختر کوچولو.
دختر کوچولو نقل را برداشت و آهسته گفت: »چی شده؟ چرا 

هی می پَری بیرون؟ کاری داری؟«
نقل گفت: »آره، کار دارم. می خواهم بگویم که یک چیزی توی 

دلم هست.«
دختر کوچولو گفت: »ُخب، چی توی دلت هست؟ بگو، من گوش می کنم!«

نقل گفت: »این جوری خجالت می کشم. اّول من را بگذار توی دهانت، بعد می گویم.«
دختر کوچولو، نقل را انداخت توی دهانش و گفت: »بَه بَه، چه قدر شیرینی! حاال حرفت را بگو!«

نقل چرخید و چرخید. بعد گفت: »می خواستم بگویم که... من یک بادام توی دلم دارم!« 

نُقـل

قّصه ي دوم :
نقل س��فید، توی ظرفش نشس��ته 
ب��ود، منتظر بود که ع��روس بیاید. 
این طرف و آن ط��رف را نگاه می کرد 
و با خودش می گف��ت: »وقتی من را 
روی س��رِ عروس بریزند، می اُفتم روی 
موهایش، می ش��وم مروارید گیسوهایش. 
بعد لیز می خورم روی تاِج سرش، می شوم 
نِگی��ِن زیبایش. بع��د می اُفت��م روی پیراَهنش، 
می شوم ُگِل روی داَمنش. بعد........ آخ! این 

کی بود که من را خورد؟!...«          

 سوسن طاقديس

 شهرام شفيعی

يك اسم و چند قّصه
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 الله جعفری

قّصه ي سوم :
نقل کوچولو، قِل مي خورد و مي رفت. رسید به 
اّما  بپرد،  آب  روي  از  خواست  رودخانه.  یک 
بود.  آب  زیر  که  تِمساحي  دهان  توي  افتاد 

دهان تِمساح شیرین شد.
تِمساح گفت: »بَه بَه، تو چه شیریني فِسقلي!«

نقل گفت: »اگر قورتَم ندهي، تو را مي برم 
به جای�ي که پُر از شیریني است!«

تِمساح قبول کرد. از آب بیرون آمد. نقل 
را از دهانش درآورد، و دنبال او به راه افتاد. 

نقل و تِمساح، رفتند و رفتند، تا رسیدند به یک َقنّادي. 
نقل قِل خورد و رفت توي مغازه. پرید توي ظرف نقل ها و گفت: 

»بفرما! این هم جای�ي که گفتم!«
تِمساح گفت: »چه عالي!« و رفت توي َقنّادي. اّما آقاي َقنّاد، جلویش را گرفت و گفت: »چیزي مي خواهي؟«

تِمساح گفت: »بله، شیریني مي خواهم!«
آقاي َقنّاد گفت: »اّول باید پولش را بدهي!«

تِمساح گفت: »پول ندارم. به جایش برایتان کار مي کنم.«
آقاي قنّاد قبول کرد. تِمساح، کارگرِ قنّادي شد.

او هر روز شیریني مي خورد و با ُدمِ درازش، مغازه را جارو مي زد  
 

قّصه ي چهارم :
دوتا نقل، باهم دعوایشان شده بود.

دعوا بر سر این بود که کدام یكي شیرین تر است.

َپري کوچولو سروصدایشان را شنید. پرسید: »چي شده، چرا دعوا مي کنید؟«

یكي از نقل ها باال پرید و گفت: »تو بگو! من شیرین ترم یا او؟«

َپري کوچولو گفت: »باید امتحانتان کنم. آماده اید؟«

نقل ها گفتند: »آماده ایم!«

پري کوچولو یكي از نقل ها را برداشت. گاز کوچولوی�ي به آن زد. 

مزه مزه اش کرد و گفت: »تو که خیلي شیریني!«

نقل، خوش حال شد و گفت: »جانَمي جان، من که گفتم شیرین ترم!«

َپري کوچولو نقل دوم را هم برداشت. یک گاز کوچولو هم به آن زد و گفت: 

»تو هم خیلي شیریني. اصاًل هر دوتایتان خیلي شیرینید.«

نقل ها اَخم کردند و گفتند: »یعني چه؟ پس ما چه فرقي باهم داریم؟«

َپري کوچولو خندید و گفت: »فرقتان این است که یكي از شما مغز بادام دارد و آن 

یكي مغز فندق. اّما معلوم نیست مغز کدامتان خوش مزه تر است. مي خواهید امتحانتان کنم؟«

نقل ها فوري گفتند: »نه نه، نمي خواهیم!«

بعد هم دویدند و رفتند توي قندان پنهان شدند  

 مجيد راستی

شقانی
 تصويرگر: سولماز جو
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شاعر  می شناسی؟او  را  شعبانی  اسداهلل   
است. برای شما بّچه ها شعر می گويد.

ايران«  »اي  به نام  از شعرهايش  يکی 
در کتاب فارسی کالس اّول چاپ شده 

است. گفت و گوی ما با او را بخوان!
 کالس اّول، در کدام مدرسه و کدام 

شهر بودی؟
به  نرفتم.  مدرسه  به  اّول،  سال   
انباِر  بود،  انباري  يك  آن جا  رفتم.  مکتب خانه 
به مدرسه، کالس  رفتم  بعد  علف. سال  و  کاه 
در  بود،  َالوند  کوه های  کنار  ما  مدرسه ی  اّول. 

روستايـی کوچك در همدان.
 مدرسه را دوست داشتی؟

 بله، ولی آن روزها مدرسه، زياد مهم نبود. کار 

با اسداهلل شعبانی گفت وگو: ناصر کشاورزدِرگوشی

ناشر: ويداناشر: توکاناشر: توکا
ناشر: توکا 4

بّچه ها، هيچ وقت 

بازي  را فراموش نکنيد!

کودکان و نوجوانانناشر: کانون پرورش فکري 
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 تصويرگر: فريبا بندی

در مزرعه مهم بود. هر بّچه ای که بيشتر کار می کرد، مهم تر بود. ولی من از 
را  کالغ ها  النه ی  درخت ها،  باالی  می رفتم  می کردم،  فرار  مزرعه  و  مدرسه 
به دنبال  آب،  زير  گاهی هم می رفتم  نوکم می زدند.  کالغ ها  ولی  می ديدم. 

قورباغه ها و خزه ها. به من »دوزيست« می گفتند.
 اّولين دوست مدرسه ای را يادت هست؟

 ما همه با هم دوست بوديم.
 اّولين کتابی که خواندی چه بود؟

 شاهنامه. آن را توی صحرا پيدا کرده بودم.
 اين کتاب مال پيرمردي بود که از ده ما رفته

بود. کتاب هايش را جا گذاشته بود. من هم رفتم و
 شاهنامه اش را برداشتم.

 تا حاال چند تا کتاب برای بّچه ها نوشته ای؟
 خيلی زياد! شايد 400 يا 500 کتاب.

 همين حاال با سه کلمه ی »برف«، »دوست«، »دست« يك شعر کوچولو بگو!
 برف، روی دسِت دوست
    ليز خورد از روی پوست

 شعر اي ايراِن تو در کتاب فارسی اّول چاپ شده.
 باز هم برای ايران شعر گفته ای؟

 بله، کتاب »ترانه های ميهن من« ُپر از شعرهای ايران است.
 حاال يك حرف درگوشی به بّچه ها بگو!

 بّچه ها، هيچ وقت بازي را فراموش نکنيد!

ناشر: ويدا

کودکان و نوجوانانناشر: کانون پرورش فکري 

ناشر: شکوفهناشر: توکا
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کودکان و نوجوانانناشر: کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانانناشر: کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانانناشر: کانون پرورش فکري 
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بزبزک زنگوله پا و
 بزغاله هايش

 سوسن طاقديس
 تصويرگر:حديثه قربان

1 . چه برفی باريده بود! 
 از زانوي شنگول هم باالتر!

2 . باز هم برف باريد.
برف تا کمر بزبزک زنگوله پا هم رسيد!

3 . برف، بيشتر و بيشتر باريد، تا رسيد 
به پنجره ي خانه ی بزبزک ها.

4 . آقا گرگه خانه ی بزبزک ها را نگاه 
کرد و با خوش حالی گفت: »َبه َبه، خوب 

گير افتادند! اگر بيرون بيايند، زود 
می گيرمشان. چون نمی توانند روی برف ها 

بدو بدو کنند.«

5 . اّما هرچه صبر کرد، بزبزک ها 
که  کرد  فکر  نيامدند.  بيرون 
شايد آن ها از سرما َيخ زده اند.

گرگ برفی
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6 . پس شال و کالهش را گذاشت، راه 
افتاد و رفت به طرف خانه ی بزبزک ها.

7 . ناگهان، افتاد توی يك چاله ی برفی.
آن چاله را شنگول و منگول و حّبه ی 

انگور ُدُرست کرده بودند.

8 . آقا گرگه توی چاله ی برفی، َيخ زد. شد مثل يك 
آدم برفی! َنه ببخشيد، مثل يك گرگ برفی!

9 . بزغاله ها يك پارو به دستش دادند.
 يك َهويج هم به دماغش چسباندند. 

دورش چرخيدند و خنديدند.
گرگ برفی مجبور بود تا آخِر زمستان صبر کند،   

                       تا ًيخ هايش آب شود.
                                            پايان
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بازي بازي ، َنبـازي
1. اين يك جدول کوچولوست. سؤال ها را بخوان. با جواب هاي درست، خانه هاي 

خالي را پر کن!
1. سفيد است و از آسمان مي بارد.

2. رنگ آسمان و دريا.
3. يکي از حرف هاي الفباي فارسي است.

4. هوهو مي کند و برگ ها را تکان مي دهد.
5. حيوان بزرگي که ُخرطوم دارد.

6 . خاله سوسکه و آقاموشه سرِدشان شده است. با کدام وسيله 

مي توانند خانه ي خود را گرم کنند؟

3 . اين نّقاشي ها کامل نيست. تو آن ها را کامل کن!

5 4

1

2

3

2 . در اين دشت چند تا گاو، چند تا گوسفند 
و چند تا مرغ و خروس مي بيني؟ 

تعداد هر کدام را
 بنويس!
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4 .  علي کوچولو توّلدت مبارک!

اگر گفتي علي کوچولو چند ساله شده؟

چند تا از شمع هاي توّلد او خاموش نشده؟

5  .  بّچه موش ها مي خواهند صف 
ببنَدند و به کالس بروند.

بده که به ترتيِب قد، پشــِت سِر هم تو ُمبصرشــان باش. بــه آن  ها ياد 
ِبايستند.

 نسرين مهاجراني
 تصويرگر:حديثه قربان

6 . خاله سوسکه و آقاموشه سرِدشان شده است. با کدام وسيله 

مي توانند خانه ي خود را گرم کنند؟
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 تصويرگر:الله ضيايی

حّمام
خاله سوسكه رفته بود حّمام. یک دفعه جیغ 
کشید: »واي، آدم... آدم! یكي بِرسد به دادم!«

محّمد رضا شمس                                                                                               طاهره خردور افسانه گرمارودی الله جعفري                شکوه قاسم نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه شناس  سوسن طاقديس

نشاني
اّولي: من یک خاِل سیاه ُگم کرده ام، شما پیدایش 

نكرده اید؟
دّومي: نشاني هایش را بگو!

اّولي: گِرد است، سیاه است، 
یک پسر هفت ساله هم به آن چسبیده است.

كمك!...
� اَلو، اَلو... آتش نشاني؟

لطفًا کمک بفرستید!

� چي شده؟!

� چندتا سوسک توي سوراِخ حّمام ما، گیر افتاده اند!

لبخندك
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تاَلفی
مداد داشت کاغذ را خط خطی می کرد، یک دفعه نوکش شكست.

کاغذ گفت: »آِخیش، دلم ُخنک شد!«

    آنفوالنزا
مداد قرمز َعطسه کرد.
کاغذ، آنفوالنزا گرفت.

محّمد رضا شمس                                                                                               طاهره خردور افسانه گرمارودی الله جعفري                شکوه قاسم نيا شهرام شفيعي شراره وظيفه شناس  سوسن طاقديس

چرا
معلّم: اگر گفتی چرا ماهی توی آب است؟

شاگرد: حتمًا رفته آب بخورد،

 افتاده توی حوض!

نخودی
نخودی، از این آش می پرید به آن آش.

از او پرسیدند: »این چه کار است که می کنی؟«
جواب داد: »آخه من نخودِ هر آشم!«

اسکلت كوچولو
اسكلت کوچولو می خواست مسواک بزند، 
اّما مثل همیشه یادش نبود که دندانش را 

کجا گذاشته.
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کالغه روي شاخه
چه خواب خوبي دیده

خواب دیده مثل لک لک
بال و پرش سفیده

بیدار مي شه مي بینه
سفیده دور و بَرش

مي فهمه خواب ندیده
برف اومده رو َسرِش!

شعرها ي برفي

 مريم هاشم پور

 شراره وظيفه شناس

                 دارم مي َرم تا اَبرا!یا این که من                       برفِه که پایین مي آد؟نمي دونم                           »عروس شدي تو حاال!«کالغه مي گه:                 روي َسرم مثل توربرف مي شینه 

خواِب برفي

عروس برفي

 تصويرگر:شيواضيايی
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من برفو خیلي دوست دارم 

سفید سفیده َسرتاپاش

دلم مي خواد نگاش کنم

بازي کنم با دونه هاش

مي خواد با من حرف بزنه

صداش یواش و آرومه

مثل یه دختر کوچولوس

که خیلي خیلي خانومه

عروسك
 جعفر ابراهيمي )شاهد(

مونده عروسک من
توي حیاط خونه

روي سرش مي ریزه
برفاي دونه دونه

برفا چه قدر سفیده
شبیهِ نقل و قنده
عروسک قشنگم

عروس شده، مي خنده

 ناصر کشاورز

مامان جونم
براي من

چكمه ي نو خریده

چكمه ي من
قهوه ایه

بنداي اون سفیده

مي خوام بِرم
با بّچه ها

رو برفا، بازي کنم

با چكمه هام
َقدم، َقدم 

َردِّ پا سازي کنم

 شکوه قاسم نيا

جا ي پا

دوسِت برفي
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زمستان بود.
هوا سرد بود.

برف، آرام آرام می بارید.
آن روز، همه شاد بودند.

کسی حرفی از سرما نمی زد.
درخِت خانه ی ما هم، از سرما نمی لرزید.

پدربزرگ آهسته درخت را تكان داد.
برف از شاخه ها پایین ریخت.

مادربزرگ به آسمان نگاه کرد. گفت: »بَه بَه، چه برف قشنگی! چه روز خوبی!«
مادر خندید و گفت: »این برف، هدیه ی خدای مهربان است!«

پدر گفت:»امروز جشن 22 بهمن است.«
من هم روی برف نوشتم: مبارک است!

يك روِز خوب
 طاهره ِخَردور
 تصويرگر:الله ضيايی

خودت بخوان!

14



15

از اين جا ، به آن جا  چه مهربان است خدا !

سگ با چهار دست و پایش مي دود. 
 از این تپّه، به آن تپّه.

 مهری ماهوتی
 تصويرگر: شيوا ضيايی

کِرم کوچولو خودش را روي زمین مي کِشد 
و جلو مي رود.

از این سوراخ، به آن سوراخ.

ملخ ناُقال َجست مي زندو مي پرد.
 از این سبزه، به آن سبزه!

خدا به همه ياد داده که حرکت کنند و 
به هر جا که مي خواهند بروند.

چه مهربان است خدا، مثل مامان و بابا!

پرنده، بال مي زند و پرواز مي کند.
از این شاخه، به آن شاخه.

شنا  و  مي دهد  تكان  را  باله هایش  ماهي 
مي کند.

از این موج، به آن موج.

آدم با پاهایش راه مي رود. قَدم، قَدم. 
از این جا، به آن جا.

15
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زبان هاي عجيب طاهره ِخَردور
گفتم:  سالم خاله گردن دراز!

چه کار مي کني؟ چرا زبانت را دور شاخه ي 
درخت پيچيده اي؟

گفتم،گفت،فهميدم

فهميدم: زّرافه ها زبان درازشان را دور شاخه ي درخت ها 
مي پيچند، با آن  برگ ها را مي َکنند و مي خورند.

گفتم:  آهاي آفتاب پرست! 
چي بود که مثل تير از دهانت 

بيرون پريد؟

گفتم:  آي سگه، چرا َله َله 
مي زني؟ مگر گرگ دنباَلت 

کرده؟

گفت: زبانم بود. با آن، 
يك َحشره ي خوش مزه را 

شکار کردم.

فهميدم: آفتاب پرســت ها، زبان دراز و چســبناکي دارند، آن ها 
وقتي َحشره اي را مي بينند، زبانشان را با سرعت بيرون مي آورند، 

حشره به زبانشان مي چسبد و خوراکشان مي شود.

فهميــدم: ســگ ها در هــواي گــرم، 
زبانشان را بيرون مي آورند.

آِب روي زبانشــان، ُبخــار مي شــود و 
بدنشان ُخَنك مي شود.

گفت:  نه، گرمم شده. 
زبانم را درآورده ام تا 

ُخنك شوم.

گفت:  چون گرسنه ام. مي خواهم برِگ 
درخت را بخورم.

16


