به نام خدای مهربان

ا ّول  ،سالم

دوم    تو چه روزی به دنیا آمدهای؟ چند ساله شدهای؟
جشن تولّد هم میگیری؟ جشن تولّدت مبارک!
ا ّما میدانی چرا خانوادهات برایت جشن تولّد میگیرند؟ برای اینکه بگویند« :ما خوشحالیم که
در این روز ،خدای مهربان تو را به ما داده».
حاال به یک جشن تولّد خیلی بزرگ فکر کن .جشنی که همهی مردم ،در آن شرکت
میکنند .این جشن ،جش���ن انقالب ماست .انقالب ما 31
سال پیش پیروز شد .در چه روزی؟ روز  22بهمنماه.
ما هر سال ،این روز را جشن میگیریم و شادی میکنیم.
جشن  31سالگی انقالب اسالمی ،مبارک باد!

12بهمن  -روز بازگشت
امام خمینی به ایران

...

بهمن -
روز تولّد تو ك

تصوير روی جلد:علی خدایی

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
دفتر انتشارات کمکآموزشی

رشد کودک
شمارهی 5

ماهنامه ي آموزشی ،تحليلي واطّ العرساني
اول دبستان
ويژه ي آمادگي و پايه ّ
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به دنيا آمدها
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بهمن 1388
شماره ي پي در پي128
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رايانامه Koodak@roshdmag.ir :
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وز تولّد امام موسی
3بهمن  -ر
کاظم(ع)

22به
من  -پیروزی
ا
نقالب اسالمی

ّ
تولدت مبارك!
مدیر مسئول :مح ّمد ناصری
سردبیر :شکوه قاسمنیا
مشاور :ناصر كشاورز
شوراي كارشناسي :شهرام شفيعي،
افسانه موسوي گرمارودي ،كاظم طاليي،
مح ّمد حمزهزاده ،شكوه تقديسيان،
عبدالهادي عمراني
مدیر داخلی :طاهره خردور
طراح گرافیک :فریبا بندی
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يك اسم و چند ق ّصه
شهرام شفیعی

اول :
ّ
قصهي ّ

نُقـل

ِ
سفید ُد ُرشت ،از توی قندان باال پرید .اُفتاد روی میز .قِل خورد و
یک نُقل بود ،سفید و ُد ُرشت .یک روز ،نقل
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 بخو َرد .ا ّما با خودش گفت« :نه،
چاق میشوم!» بعد هم آن را انداخت توی قندان.
نقل ،باز هم باال پرید .اُفتاد روی میز .ایندفعه ،رفت به
طرف دختر کوچولو.
دختر کوچولو نقل را برداشت و آهسته گفت« :چی شده؟ چرا
یپَری بیرون؟ کاری داری؟»
هی م 
نقل گفت« :آره ،کار دارم .میخواهم بگویم که یک چیزی توی
دلم هست».
دختر کوچولو گفتُ :
«خب ،چی توی دلت هست؟ بگو ،من گوش میکنم!»
نقل گفت« :اینجوری خجالت میکشم .ا ّول من را بگذار توی دهانت ،بعد میگویم».
دختر کوچولو ،نقل را انداخت توی دهانش و گفت« :بَهبَه ،چهقدر شیرینی! حاال حرفت را بگو!»
نقل چرخید و چرخید .بعد گفت« :میخواستم بگویم که ...من یک بادام توی دلم دارم!»

سوسن

قصهي دوم :
ّ

طاقدیس

نقل س��فید ،توی ظرفش نشس��ته
ب��ود ،منتظر بود که ع��روس بیاید.
اینطرف و آنط��رف را نگاه میکرد
و با خودش میگف��ت« :وقتی من را
روی س��رِ عروس بريزند ،میاُفتم روی
موهایش ،میش��وم مروارید گیسوهایش.
تاج سرش ،میشوم
بعد لیز میخورم روی ِ
نِگی��نِ زیبایش .بع��د میاُفت��م روی پیرا َهنش،
میشوم ُگ ِ
ل روی دا َمنش .بعد ........آخ! این
کی بود که من را خورد؟!»...

2

الله جعفری

قصهي سوم :
ّ

نقل كوچولو ،قِل ميخورد و ميرفت .رسيد به
يك رودخانه .خواست از روي آب بپرد ،ا ّما
افتاد توي دهان تِمساحي كه زير آب بود.
دهان تِمساح شيرين شد.
تِمساح گفت« :بَهبَه ،تو چه شيريني فِسقلي!»
نقل گفت« :اگر قورتَم ندهي ،تو را ميبرم
به جايـي كه پُر از شيريني است!»
تِمساح قبول كرد .از آب بيرون آمد .نقل
را از دهانش درآورد ،و دنبال او به راه افتاد.
نقل و تِمساح ،رفتند و رفتند ،تا رسيدند به يك َقنّادي.
نقل قِل خورد و رفت توي مغازه .پريد توي ظرف نقلها و گفت:
«بفرما! اين هم جايـي كه گفتم!»
تِمساح گفت« :چه عالي!» و رفت توي َقنّادي .ا ّما آقاي َقنّاد ،جلويش را گرفت و گفت« :چيزي ميخواهي؟»
تِمساح گفت« :بله ،شيريني ميخواهم!»
آقاي َقنّاد گفت« :ا ّول بايد پولش را بدهي!»
تِمساح گفت« :پول ندارم .به جايش برايتان كار ميكنم».
آقاي قنّاد قبول كرد .تِمساح ،كارگرِ قنّادي شد.
او هر روز شيريني ميخورد و با ُدمِ درازش ،مغازه را جارو ميزد

نی

تصويرگر :سولم
از ج
و
شقا

ق ّص هي چهارم :

دوتا نقل ،باهم
دعوايشان شده بود.
دع
وا بر سر اين بود كه
ك
د
ام
ي
ك
ي
شي
ري
ن

پري
تر است.
َ كوچولو سروصداي
شا
ن
را
ش
ني
د.
پر
يكي
سيد« :چي شده،
از نقلها باال پريد
و
گف
چرا دعوا ميكنيد؟»
ت:
«ت
و
ب
گ
و!
م
پري
ن شيرينترم يا او؟»
َ كوچولو گفت« :باي
د
ا
مت
ح
ان
تا
ن
كن
م.
نقل
آمادهايد؟»
ها گفتند« :آمادهايم!»
پري ك
وچولو يكي از نقل
ها
را
بر
دا
ش
ت.
گ
از كو
مز ه
چولويـي به آن زد.
مزهاش كرد و گفت:
«ت
و
كه
خ
يل
ي
ش
ير
نق
يني!»
ل ،خوشحال شد و
گف
ت:
«
َ
جا
ن
م
ي
جا
ن ،من
َپري
كه گفتم شيرينترم!»
كوچولو نقل دوم را
ه
م
بر
دا
ش
ت.
يك
«تو
گاز كوچولو ه
هم خيلي شيريني .اص ً
ال
م به آن زد و گفت:
هر
د
وت
اي
تا
ن
خ
نقلها ا َ
يلي شيرينيد».
خم كردند و گفتند:
«ي
عن
ي
چ
ه؟
پ
س
ما چه
َپري ك
فرقي باهم داريم؟»
وچولو خنديد و گف
ت:
«ف
رق
تا
ن
اي
ن
ا
س
يكي م
ت كه يكي از شما م
غز فندق .ا ّما معلوم
ني
س
ت
م
غز
ك
غز بادام دارد و آن
د
ام
تا
ن خو
نقلها
شمزهتر است .ميخ
فوري گفتند« :نه ن
وا
ه،
هي
نم
د
ا
ي

مت
خ
ح
وا
ان
هي
تا
م
ن
!»
كن
م؟»
بعد هم
دويدند و رفتند تو
ي
قن
دا
ن
پن
ها
ن
ش
دند

د راستی

مجی

3

د ِرگوشی

گفت وگو :ناصر كشاورز

ب
ا
ا
س
د
ا
هلل
شعبانی
ب ّچ هها،هی 
چوقت
بازي ر
ا
ف
ر
ا
م
و
ش
ن
کنید!

اسداهلل شعبانی را میشناسی؟او شاعر
بچهها شعر میگوید.
است .برای شما ّ
یکی از شعرهایش بهنام «اي ايران»
اول چاپ شده
در کتاب فارسی كالس ّ
است .گفتوگوی ما با او را بخوان!
اول ،در کدام مدرسه و کدام
کالس ّ
شهر بودی؟
اول ،به مدرسه نرفتم .به
سال ّ
مکتبخانه رفتم .آنجا يك انباري بود ،انبارِ
كاه و علف .سال بعد رفتم به مدرسه ،کالس
اول .مدرسهی ما کنار کوههای َالوند بود ،در
ّ
روستایـی کوچک در همدان.
مدرسه را دوست داشتی؟
بله ،ولی آن روزها مدرسه ،زیاد مهم نبود .کار

4

ناشر :توكا

ناشر :توكا

ناشر :توكا

ناشر :ويدا

ورش فكري
شر :كانون پر
نا
ن و نوجوانان
كودكا

تصويرگر :فریبا
بندی

بچهای که بیشتر کار میکرد ،مهمتر بود .ولی من از
در مزرعه مهم بود .هر ّ
مدرسه و مزرعه فرار میکردم ،میرفتم باالی درختها ،النهی کالغها را
میدیدم .ولی کالغها نوکم میزدند .گاهی هم میرفتم زیر آب ،بهدنبال
قورباغهها و خزهها .به من «دوزیست» میگفتند.
اولین دوست مدرسهای را یادت هست؟
ّ
ما همه با هم دوست بودیم.
اولین کتابی که خواندی چه بود؟
ّ
شاهنامه .آن را توی صحرا پیدا کرده بودم.
اين كتاب مال پيرمردي بود كه از ده ما رفته
بود .كتابهايش را جا گذاشته بود .من هم رفتم و
شاهنامهاش را برداشتم.
بچهها نوشتهای؟
تا حاال چند تا کتاب برای ّ
ناشر :ويدا
خیلی زیاد! شاید  400یا  500کتاب.
همین حاال با سه کلمهی «برف»« ،دوست»« ،دست» یک شعر کوچولو بگو!
ِ
دست دوست
برف ،روی
لیز خورد از روی پوست
اول چاپ شده.
شعر اي
ِ
ایران تو در کتاب فارسی ّ
باز هم برای ایران شعر گفتهای؟
بله ،کتاب «ترانههای میهن من» ُپر از شعرهای ایران است.
بچهها بگو!
حاال یک حرف درگوشی به ّ
بچهها ،هیچوقت بازي را فراموش نکنید!
ّ
ش فكري
pM½să p Să
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كانون پرور
ناشر:
ن و نوجوانان
كودكا

ورش فكري
شر :كانون پر
نا
ن و نوجوانان
كودكا

ورش فكري
شر :كانون پر
نا
ن و نوجوانان
كودكا

ورش فكري
شر :كانون پر
نا
ن و نوجوانان
كودكا

ناشر :توكا

نا

شر :شكوفه5

بزبز
ب ک زنگول هپا و
زغال ههایش
سوسن طاقدیس
تصویرگر:حدیثه قربان

گرگ برفی
 . 2باز هم برف بارید.
برف تا كمر بزبزك زنگولهپا هم رسيد!

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

 . 3برف ،بیشتر و بیشتر بارید ،تا رسید
به پنجرهي خانهی بزبزکها.
 . 4آقا گرگه خانهی بزبزکها را نگاه
ه َبه ،خوب
کرد و با خوشحالی گفتَ « :ب 
گیر افتادند! اگر بیرون بیایند ،زود
میگیرمشان .چون نمیتوانند روی برفها
بدو بدو کنند».

اما هرچه صبر کرد ،بزبزکها
ّ .5
بیرون نیامدند .فکر کرد که
شاید آنها از سرما َیخ زدهاند.

6

 . 6پس شال و کالهش را گذاشت ،راه
افتاد و رفت به طرف خانهی بزبزکها.

 . 7ناگهان ،افتاد توی یک چالهی برفی.
آن چاله را شنگول و منگول و ح ّبهی
انگور دُ ُرست کرده بودند.

 . 8آقا گرگه توی چالهی برفیَ ،یخ زد .شد مثل یک
آدمبرفی! نَه ببخشید ،مثل یک گرگ برفی!

 . 9بزغالهها یک پارو به دستش دادند.
یک َهویج هم به دماغش چسباندند.
دورش چرخیدند و خندیدند.
آخر زمستان صبر کند،
گرگ برفی مجبور بود تا ِ
تا ًیخهایش آب شود.
پايان

7

بازي بازي َ ،نبـازي
لها را بخوان.
يك جدول كوچولوست .سؤا 
 .1اين
4
خالي را پر كن!
يد است و از آسمان ميبارد.
 .1سف
 .2رنگ آسمان و دريا.
 .3يكي از

حرفهاي الفباي فارسي است.

يدهد.
گها را تكان م 
ند و بر 

 .4هوهو ميك

با جوابهاي درست ،خانههاي

1

2

يوان بزرگي كه ُخرطوم دارد.
 .5ح

3

 . 2در اين دشت چند تا گاو ،چند تا گوسفند
و چند تا مرغ و خروس ميبيني؟
تعداد هر كدام را
بنويس!

يها كامل
نقاش 
 . 3اين ّ

8

نها را كامل كن!
نيست .تو آ 

5

نسرين مهاجراني
تصویرگر:حدیثه قربان

4
 .علي كوچولو تو ّلدت مبارك!
اگر گفتي
علي كوچولو چند ساله شده؟
چند تا از شم
عهاي تو ّلد او خاموش نشده؟

يخواهند صف
شها م 
بچه مو 
ّ .5
ندند و به كالس بروند.
بب َ
آنها ياد
تو مبصرش��ان باش .ب��ه 
ُ
سر هم
ده كه به ترتي ِب قد ،پش�� ِت ِ
ب
ِبايستند.

.6
خاله سوسكه و آقاموشه س ِ
رد
ش
ان
ش
ده
ا
س
ت.
با
كد
ام وسيله
ميت
وانند خانهي خود را گرم كنند؟

9

سوسن طاقدیس

شراره وظيفهشناس

شهرام شفيعي

ل
ب
خ
ن
دك

شكوه قاسمنيا

تصویرگر:الله ضیایی

ح ّمام

خاله سوسكه رفته بود ح ّمام .يك دفعه جيغ
كشيد« :واي ،آدم ...آدم! يكي ب ِرسد به دادم!»

كمك!...

ـ اَل َ
و ،الو ...آتشنشاني؟
ل ً
طفا كمك بفرستيد!
ـ چي شده؟!
ـ چندتا سوسك
ت
و
ي
س
و
را
خ
ح
ِ
م
ّ ام ما ،گي

ر افتادهاند!

نشاني

ا ّولي :من يك خا ِل سياه ُگم كردهام ،شما پيدايش
نكردهايد؟
د ّومي :نشانيهايش را بگو!
ا ّولي :گِرد است ،سياه است،
يك پسر هفتساله هم به آن چسبيده است.

10

الله جعفري

افسانه گرمارودی

طاهره خردور

محمد رضا شمس
ّ

تَالفی

مداد داشت کاغذ را خ
ط
خ
طی
م
ی
ک
رد،
ی
ک
دف
عه
ن
وک
ش شکست.
ِ
کاغذ
گفت« :آخیش ،دلم ُخنک شد!»

نخودی

نخودی ،از این آش میپرید به آن آش.
از او پرسیدند« :این چه کار است که میکنی؟»
جواب داد« :آخه من نخودِ هر آشم!»

چرا

معلّم :اگر
گفتی چرا ماهی توی آب است؟
شاگرد :حتم ًا رفته آب بخورد،
افتاده توی حوض!

اسکلت کوچولو

آنفوالنزا

اسکلت کوچولو میخواست مسواک بزند،
ا ّما مثل همیشه یادش نبود که دندانش را
کجا گذاشته.

مداد قرمز َعطسه كرد.
كاغذ ،آنفوالنزا گرفت.

11

تصویرگر:شیواضیایی

ِ
خواب برفي

شعرها ي برفي

مريم هاشمپور

كالغه روي شاخه
چه خواب خوبي ديده
خواب ديده مثل لكلك
بال و پرش سفيده
بيدار ميشه ميبينه
سفيده دور و بَرش
ميفهمه خواب نديده
برف اومده رو َسرِش!

عروس برفي
ظيفهشناس

شراره و

برف ميشينه
سرم مثل تور
روي َ
كالغه ميگه:
دي تو حاال!»
«عروس ش
نميدونم
يآد؟
ِ كه پايين م 
برفه
يا اين كه من
مي َرم تا اَبرا!
دارم
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جا ي پا

مامان جونم
براي من
چكمهي نو خريده

شكوه قاسمنيا

چكمهي من
قهوهايه
بنداي اون سفيده
ميخوام بِرم
با ب ّچهها
رو برفا ،بازي كنم
با چكمههام
َقدمَ ،قدم
ر ّدِ پا سازي كنم
َ

عروسك
جعفر ابراهيمي (شاهد)

مونده عروسك من
توي حياط خونه
روي سرش ميريزه
برفاي دونه دونه
برفا چهقدر سفيده
شبيهِ نقل و قنده
عروسك قشنگم
عروس شده ،ميخنده

ِ
د
و
س
ت
ب
ر
ف
ي
ناصر كشاورز

من برفو
خيلي دوست دارم
س
فيد سفيده َسرتاپاش
دلم م
يخواد نگاش كنم
باز
ي كنم با دون ههاش
ميخو
اد با من حرف بزنه
ص
داش يواش و آرومه
مثل ي
ه دختر كوچولوس
كه
خيلي خيلي خانومه
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خودتبخوان!

یک رو ِز خوب

زمستان بود.
هوا سرد بود.
برف ،آرام آرام میبارید.
آنروز ،همه شاد بودند.
کسی حرفی از سرما نمیزد.
ِ
درخت خانهی ما هم ،از سرما نمیلرزید.
پدربزرگ آهسته درخت را تکان داد.
برف از شاخهها پایین ریخت.
مادربزرگ به آسمان نگاه کرد .گفت« :ب َ هبَه ،چه برف قشنگی! چه روز خوبی!»
مادر خندید و گفت« :این برف ،هدیهی خدای مهربان است!»
پدر گفت«:امروز جشن  22بهمن است».
من هم روی برف نوشتم :مبارک است!
طاهره ِخ َردور

تصویرگر:الله ضیایی
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چه مهربان است خدا !
مهری ماهوتی
تصويرگر :شیوا ضیایی

از اينجا  ،به آنجا

كِرم كوچولو خودش را روي زمين ميكِشد
و جلو ميرود.

از اين سوراخ ،به آن سوراخ.

ملخ نا ُقال َجست ميزندو ميپرد.
از اين سبزه ،به آن سبزه!

سگ با چهار دست و پايش ميدود.
از اين تپّه ،به آن تپّه.

پرنده ،بال ميزند و پرواز ميكند.
از اين شاخه ،به آن شاخه.

ماهي بالههايش را تكان ميدهد و شنا
ميكند.

از اين موج ،به آن موج.

آدم با پاهايش راه ميرود .قدَ م ،قدَ م.
از اينجا ،به آنجا.

خدا به همه ياد داده كه حركت كنند و
به هر جا كه ميخواهند بروند.
چه مهربان است خدا ،مثل مامان و بابا!
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گفتم،گفت،فهمیدم

زبانهاي عجيب

گفتم :سالم خاله گردن دراز!
چه كار ميكني؟ چرا زبانت را دور شاخهي
درخت پيچيدهاي؟
گفت :چون گرسنهام .ميخواهم ِ
برگ
درخت را بخورم.
زرافهها زبان درازشان را دور شاخهي درختها
فهميدمّ :
ن برگها را مي َ
كنند و ميخورند.
ميپيچند ،با آ 

گفتم :آهاي آفتابپرست!
چي بود كه مثل تير از دهانت
بيرون پريد؟
گفت :زبانم بود .با آن،

يك َحشرهي خوش مزه را
شكار كردم.

فهميدم :آفتابپرس��تها ،زبان دراز و چس��بناكي دارند ،آنها
وقتي َحشرهاي را ميبينند ،زبانشان را با سرعت بيرون ميآورند،
حشره به زبانشان ميچسبد و خوراكشان ميشود.

گفتم :آي سگه ،چرا َل ه َله
ميزني؟ مگر گرگ دنبا َلت
كرده؟
فهمي��دم :س��گها در ه��واي گ��رم،
زبانشان را بيرون ميآورند.
آب روي زبانش��انُ ،بخ��ار ميش��ود و
ِ
بدنشان ُخنَك ميشود.

16

گفت :نه ،گرمم شده.
زبانم را درآوردهام تا
ُخنك شوم.

طاهره ِخ َردور

