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تا حاال فكر كرده اي با رشد نوآموز چه كارهايـي مي تواني انجام دهي؟
ــكل آن را درآورد و  حتماً مثل خيلي از بزرگ ترها مي گويـي: مي توان لغات مش
ــؤال درآورد و امتحان داد! يا مثل خيلي از  ــت! يا حتّي از مطالب آن س ديكته نوش

كتاب هاي درسي، پرسش هاي گوناگوني از آن طرح كرد؛ حفظ كرد و ياد گرفت.
اّما من با خودم فكر كردم اي كاش آن را ورق بزني! عكس هايش را خوب تماشا 
ــايد بعضي  ــنديدي، بخواني و بخواني و لّذت ببري. ش كني و هر صفحه را كه پس

صفحه ها براي درست كردن روزنامه ديواري مناسب باشد. 
ــي ها و عكس ها هم  ــي نّقاش ــتفاده از بعض ــا اس  ب

ــتان هاي جديدي بسازي.  كتاب هاي  مي تواني داس
ــي و با چيزهاي جديدتري  ــده را تهيّه كن معّرفي ش

ــتان ها را  ــوي.  پايان بعضي داس آشنا ش
خودت تغيير دهي.  به  عنوان لطيفه ها توّجه 

ــازي.  جدول و كاردستي  كني و خودت لطيفه بس
درست كني...

من فكر مي كنم با اين مجّله مي تواني خودت را 
حسابي سرگرم كني. تو چه طور؟ فكر مي كني 

ــد نوآموز مي تواند سرگرمي خوبي براي  رش
تو باشد؟

مطمئن باش اگر سرگرمي خوبي براي 
تو باشد، حتماً ازآن درس هاي خوبي 

هم خواهي گرفت.
             افسانه موسوي گرمارودي
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اين ماه، اين روزها

 نيلوفر مالك  
 تصویرگر:سحر حقگو

ــتيم خانه را برای عيد  ــفند بود. من و مامان داش ماه اس
نوروز تميز می كرديم. زنگ زدند. بابابزرگم بود. او برای 
من يک درخت كوچک آورده بود. خوش حال شدم و 

گفتم: »وای چه درخت كوچولويـی!«
بابابزرگ گفت: »اين يک نهال است.«

ــت و به آن آب داد.  بابابزرگ نهال را در باغچه كاش
ــد از نهالت نگه داری كنی تا  ــد به من گفت: »تو باي بع

بزرگ شود، شكوفه كند و ميوه بدهد.«
گفتم: »خيالتان راحت باشد. نمی گذارم هيچ كس به 

ميوه هايش دست بزند.«
ــه داری يعنی اين كه  ــد و گفت: »نگ بابابزرگ خندي
ــی شاخه اش را  به موقع به آن آب بدهی، نگذاری كس
ــكند، شكوفه هايش را بچيند يا روی تنه اش چيزی  بش

بنويسد. اّما ميوه های آن فقط مال تو نيست. يادت باشد 
سهم ديگران را هم به آن ها بدهی.«

آن زمان من كوچک بودم و معنی حرف های بابابزرگ 
ــده ام. نهال من هم بزرگ  را نفهميدم. اّما حاال بزرگ ش
شده است. يک درخت بزرگ با شاخه های زياد كه هر 
ــال ميوه های خوش مزه می دهد. ميوه های آن را هم  س
ما می خوريم، هم به همسايه ها و آشناهايمان می دهيم. 
ــوند و بعضی  ــا خوراک پرنده ها می ش بعضی از آن ه
ــره ها. با اين حال شاخه های درخت من،  خوراک حش

باز هم پر از ميوه های آبدار و خوش مزه می شود.

6

13
88

د 
فن

اس

2



عـر
شـ

 حسين توالیي   تصویرگر:سيّد ميثم موسوي   

آمد به دنيا
یك شعله ی ناز

مامان او نفت
بابای او گاز

کوتاه قد بود
این شعله، اّول

حاال ولی هست
هم قّد مشعل

او رفته اآلن
توی المپيك
گرم دویدن

با مشعلی شيك
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 الله جعفري   تصویرگر: علي هاشمي شهرکي  
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يكي بود، يكي نبود. يک خانم ديو بود كه عاشق ديگ و مالقه بود. شب كه آدم ها مي خوابيدند، خانم ديو 
مي آمد مالقه و ديگ هايشان را برمي داشت و با خودش مي برد. صبح كه آدم ها بيدار مي شدند، مي ديدند باز 

هم از مالقه و ديگ هايشان كم شده.
ــويم؛ چه طوري غذا بپزيم؟« آن ها تصميم  ــب، آدم ها گفتند: »اين طوري كه بي مالقه و ديگ مي ش يک ش
ــبز. از آن جا به كوه بلند و از كوه بلند به درخت سپيدار  ــراغ ديو. رفتند و رفتند تا تپّه ي س گرفتند بروند س
رسيدند. از سپيدار، باال رفتند و از ابِر اّول به ابِر دوم پريدند. روي ابر سوم يک قصر ديدند. از توي قصر 
صداي جيغ و ويغ مي آمد. آدم ها از پنجره، يواشكي توي قصر را نگاه كردند. آن جا يک عالمه مالقه و ديگ 
ديدند. رفتند مالقه و ديگ هايشان را بردارند كه دادام دودوم، صداي پا شنيدند. همان جا پشت پنجره قايم 
شدند. خانم ديو آمد و بارام بورومب، با مالقه ها روي ديگ ها كوبيد. از هر سوراخ سنبه ي قصر، بّچه  ديوي 
ــط قصر و باال و پايين پريدند. آدم ها گفتند: »بيچاره  خانم  جيغ و ويغ كنان درآمد. بّچه ديوها ريختند وس

ديو! با اين همه بّچه ، چه كار مي كند؟!«
خانم ديو به هر كدام از بّچه ديوها يک مالقه و ديگ داد تا بازي كنند. آن ها هم آن قدر با مالقه به ديگ ها 
زدند كه هر كدام يک طرف ولو شدند و ُخرُخرشان هوا رفت. خانم ديو، با پيش بندش، عرق هايش را پاک 
ــم.« اّما از خستگي افتاد و همان جا  كرد و گفت: »آخيش! باالخره خوابيدند، حاال مي توانم به كارهايم برس

خوابش برد. 
آدم ها آه كشيدند و گفتند: »طفلكي خانم ديو! بايد فكري به حالش كرد.«

ظهر كه شد، خانم ديو با جيغ و ويِغ بّچه ديوها از خواب پريد.آن ها با هم دعوا مي كردند. داد زد: »اي داد 
خوابم برد! كارهايم ماند. حاال چه كار كنم؟« اّما از پنجره  كه بيرون را ديد، خوش حال شد. از خوش حالي، 
جيغ كشيد. توي آسمان پر بود از ابر. روي ابرها هم پر بود از طبل و ُدُهل* . پشت در قصر 
هم پر بود از چوب هاي كوتاه و بلند. خانم ديو از خوش حالي بيرون پريد. دوتا از 
چوب ها را برداشت و از اين ابر به آن ابر پريد. بارام بورومب، با چوب ها روي طبل 
و دهل ها كوبيد. بّچه  ديوها از قصر ريختند بيرون. هر كدام دوتا چوب برداشتند 
ــه ديوها بازي مي كنند،  ــب، راه انداختند. خانم ديو تا ديد كه بّچ ــارام بوروم و ب
ــدند،  ــابي كرد. فردا صبح، آدم ها كه بيدار ش رفت و قصر را يک خانه تكاني حس
ديدند مالقه  و ديگ ها سرجايشان است. آدم ها شاد و شنگول شدند. رفتند توي 

آشپزخانه ها تا با بارام بورومب باران، غذا بپزند.
طبل کوچك *ُدُهل:
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 نام: دیوکوچولو و بّچه ي آدم
نويسنده: عّزت اله الوندي

تصويرگر: علي نامور
ناشر: نشر قو

بّچه مي گويد: »شما ديو هستيد، نه؟«
ديو كوچولو مي گويد: »و شما بّچه ي آدم؟«

ــم. حتّي اگر  ــان را تكان مي دهند. ديو مي گويد: »من از تو نمي ترس هر دو سرش
خيال داشته باشي مرا بخوري.«

بّچه مي گويد: »من هم نمي ترسم. من فقط از لولو مي ترسم.«
ديو مي گويد: »لولو؟ لولو كه وجود ندارد...«

آیا تو هم از دیو و لولو مي ترسي؟ فكر مي کني دیوها چه شكلي اند؟ تا به حال فكر کرده اي بّچه دیوها چه سرگرمي هایي 
دارند؟ کتاب »دیو کوچولو و بّچه ي آدم« نوشته اي تخيّلي است که تو را با یكي از این دیوها آشنا مي کند. این کتاب را 

مي تواني با تماس به شماره تلفن 88899680-021  تهيّه کني.

 نام: کلوچه هاي خدا
نويسنده و تصويرگر: کِلِر ژوبِرت

ناشر: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
... خرس كوچولو از خواب بيدار شد و سر از النه اش بيرون آورد. به اطرافش نگاه 

كرد و با شگفتي فرياد زد: »واي خدا جان! چه قدر اين جا را قشنگ كرده اي!«
خرس كوچولو سرش را خاراند و از خود پرسيد: »چه طور براي اين همه قشنگي 

از خدا تشّكر كنم؟« ...
کتاِب »کلوچه هاي خدا« ماجراي خرس کوچولویـي است که به خاطر آفریدن 
همه ي چيزهاي خوب دنيا مي خواهد از خدا تشّكر کند. اّما نمي داند چگونه! 

شما چه طور؟ آیا تا به حال به این فكر کرده اید که از خدا به خاطر همه ي نعمت هایش تشّكر کنيد؟ خرس کوچولو تصميم 
گرفت براي خدا کلوچه بپزد .... آن وقت...

021 کانون پرورش فكري کودکان و  021 و 887964115ـ  براي تهيّه ي این کتاب مي تواني با شــماره 88962972 ـ 
نوجوانان تماس بگيري.

قـابل توّجه ي بّچه هاي کـتاب خوان:
آيا مي دانيد تا اين شماره ي مجّله )شماره ي 6( چند كتاب به شما معّرفي كرده ايم؟

آيا آن ها را تهيّه كرده اي؟ خوانده اي؟ لّذت برده اي؟
از ميان اين كتاب ها كه تا اين شماره معّرفي شده، سه کتاب را انتخاب كن، بخوان و خالصه كن. 

اگر خالصه ات را براي ما بفرستي، به سه نفر كه بهترين خالصه ها را فرستاده اند هديه مي دهيم:
      1. نفراّول: یك دوربين عّكاسي دیجيتال   2. نفردوم: یك دوچرخه   3. نفرسوم: یك اسكوتر

به نفرات بعدي هم كه در اين مسابقه شركت مي كنند، محصوالت فرهنگي جايزه مي دهيم.
منتظر خالصه كتاب هاي شما هستيم.
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رايانه ي من

  عكـس هاي زيبـاي مـن
ــا به حال با دوربين هاي جديد عكس گرفته اي؟ به دوربين هاي امروزي دوربين هاي »ديجيتال« مي گويند. با اين  ت
دوربين ها، عكس ها و فيلم هايـي مي تواني بگيري كه روي رايانه ريخته مي شوند. بعد تو مي تواني مثل يک آلبوم، 
عكس ها را روي رايانه ببيني. يک كارت كوچک روي دوربين ها قرار دارد كه با كمک آن، مي تواني چيزهايـي را 
كه مي خواهي از روي دوربين به رايانه انتقال بدهي. اسم اين كارت كوچک، »کارت حافظه« است. اين كارت هاي 
كوچک  در وسايلي مثل دوربين هاي عّكاسي ديجيتال، دوربين هاي فيلم برداري ديجيتال، 
ــت.  تلفن هاي همراه و... قرار مي گيرند. بنابراين اندازه هاي اين ها متفاوت اس
ــان ذخيره مي كنند.  كارت ها اّطالعاتي مثل عكس و فيلم و... را در خودش
با قرار دادن اين كارت هاي كوچک در دستگاهي به نام كارت خوان كه به 
راحتي به رايانه وصل مي شود، مي تواني اّطالعات روي 
ــه رايانه ات منتقل كني. يا اّطالعاتي را  آن را ب
ــه برداري و به يک رايانه ي  از روي رايان

ديگر انتقال بدهي.

ن 
فيا

عاک
فر 

لو
 ني

هنوز نمي تواني به خوبي با موشواره نّقاشي کني؟
خّط صاف کشيدن با موشواره، خيلي سخت است؟

نوار سمت چپ را نگاه کن.

نشانگر را روي نشانه ي خّط ببر و كليک كن.
حاال به صفحه برگرد و جايي كه مي خواهي خط بكشي، كليک كن.

بعد موشواره را به جايي ببر كه مي خواهي آخر خّط تو باشد و بعد كليک كن.

ديدي چه راحت توانستي يک خّط 
صاف بكشي؟

با كليک روي اين خط ها، مي تواني 
خّط نازک تر يا كلفت تري بكشي.
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ديشب، شام تخم مرغ خورديم. با خودم فكر كردم چه 
چيزی داخل تخم مرغ است كه جوجه می شود؟ بعد از 
شام تصميم گرفتم حدس های متفاوت خود را نّقاشی 
ــت داريد شما هم در اين تخم مرغ ها حدس  كنم. دوس
خودتان را بكشيد؟...  اگر حدس هايتان بيشتر از اين بود، 

چندتا تخم مرغ هم خودتان بكشيد.

امروز وقتی در آشپزخانه از مادرم پرسيدم چه غذايی 
داريم؟ او جواب داد: »لوبيا پلو«.

ــه ی گياه. از مادرم چند  ــاـ  پلو؛ يعنی دو نوع دان لوبي
ــوع متفاوت از دانه ها را گرفتم و با دقّت به آن ها نگاه  ن
كردم. چه قدر با هم فرق داشتند. من هم فرق های آن ها 
ــت كردم. شما هم امتحان كنيد. بدون اين كه  را يادداش
ــی كمک بگيريد، به تفاوت ها يا به شباهت هاي   از كس

دانه ها توّجه كنيد و آن ها را يادداشت كنيد.
الف( تفاوت ها:

...................4 ...................3  ...................2 ..................1
ب( شباهت ها:

...................4 ...................3  ...................2 ..................1

 عبدالهادي عمراني  
 تصویرگر:عليرضا اسدي 
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1. يک مغازه ی گل فروشی می كشم.

 فریبا کوهستاني
 تصویرگر:سام سلماسي   

  

قّصه از ما ، نّقاشی از شما

توضيح: دوست خوب من ! نّقاشي هاي قشنگ تو، تصاویر این داستان را کامل مي کند.
نّقاشي هایت را براي ما بفرست تا به بهترین ها جایزه بدهيم.

2. چندتا ُگل را روی ترازو می گذارم.
بابا می گويد: »گل ها را كيلويـی نمی فروشند. مردم گل ها 

را دسته ای يا شاخه ای می خرند.«
می پرسم دسته ای يعنی چه جوری؟!

می گويد: »چند شاخه گل را پهلوی همديگر می گذارند و 
با سيم می بندند.«

3 . چند تا آدم می كشم و پاهايشان را با سيم می بندم. آن ها 
ناراحت می شوند و جيغ می كشند. می ترسم و سيم ها را از 

پاهايشان باز می كنم.

4 . به گل های نّقاشی ام می گويم: »هروقت شما را دسته ای 
كردند داد بزنيد.«

آقای گل فروش صدای گل ها را نمی شنود.
ــرای آن ها يک مزرعه  ــا می گويم: »فرار كنيد«. ب به گل ه

می كشم.

5 . آقای گل فروش به دنبال گل ها می گردد.
دفترم را می بندم كه او گل ها را پيدا نكند.



 احمد عربلو
 تصویرگر:عليرضا اسدي 

طوطي و پدربزرگ  ، من

1. نصف شب بود. توی اتاق خوابيده بودم. ناگهان چشمم به سایه ي یك آدم بزرگ 
افتاد که در گوشه ی اتاق دیگر ایستاده بود!

2. از ترس زبانم بند آمد. آن سایه ایستاده 
بود و داشت مرا نگاه می کرد. گاهی هم 

تكان می خورد!

3. خودم را آهسته آهسته، به طرف اتاق پدربزرگ رساندم.

4. پدربزرگم را آهسته صدا زدم.

»پدربزرگ... 
پدربزرگ... تو را به 

»هان؟ چي شده؟ خدا بيدار شوید!«
چي شده؟«

5. پدربزرگ نيمه خواب از جایش بلند شد و نشست.

»پدربزرگ! بيدار 
شوید! دزد آمده!«

»چی؟ دزد؟ کو؟ 
کجاست؟ چرا؟!«
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»حاال با این عصا به 
خدمتش می رسم! ای 

دزد نابكار!«

»مواظب باشيد 
پدربزرگ!«

6. پدربزرگ خيلی شجاع بود. او کسی نبود که بگذارد 
دزد به خانه اش بياید!

»وای سرم! نزن 
پدربزرگ... نزن...«

7. ناگهان پدربزرگ با عصا به طرف آن هيوالی دزد حمله کرد.

»االن حسابت را 
می رسم... بگير 

که آمد...«

»پدربزرگ... 
مواظب باش«

8. وقتی که چراغ را روشن کردیم، منظره ی عجيبی دیدیم!
9. تازه فهميدیم که من در تاریكی، اشتباه کرده ام و چوب لباسی را به 

جای یك آدم دزد گرفته ام.

»تو این جا چه کار 
می کنی؟«

»باباجان! مِن بيچاره 
هوس کردم امشب 
الی لباس ها بخوابم .«

»پس تو بودی که هی 
تكان می خوردی؟«

11. پدربزرگ عصایش را برداشت و آهسته از اتاق 10. اّما به هر حال پدربزرگ من، یك قهرمان نترس بود!
بيرون رفت.

»وای سرم!...«

»آفرین پدربزرگ 
قهرمان من!«

»عجب اشتباهي 
کردیم.«
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ي 
ّداد

ا ح
 هد

ر گر:
صوی

ه وت
سند

 نوی

صبح زود، آب در لوله ها دويد.
چشم هايم را باز كردم.

جوراب هاي بلند و صورتي من روي طناب 
تاب خوردند.

باد تندي آمد.
پرنده ي كوچكي نگران جوراب هايم شد.

روي طناب نشست.
با پنجه ي راستش، جوراب چپم و با پنجه ي 
چپش، جوراب راستم را محكم گرفت تا باد 

آن ها را نبرد.
خورشيد يک متر جلوتر آمد و به جوراب هايم 

»ها« كرد.
جوراب هايم جمع تر شدند.

من تا خّرازي دويدم،

مادر تا تلفن،
پدر تا ماشين،

دل هايمان تند مي زد.
من با روبان برگشتم،

مادر با لبخند،
پدر با ميوه.

روبان را دور سبزه بستم،
دور تُنگ ماهي ها،
دور سبد ميوه ها،

و تّكه اي، دور موهايم.
پرنده پاهايش خواب رفته بود.

جيک بلندي زد.
تا جوراب ها دويدم.

آن ها را از طناب كشيدم و توي نوک پرنده، 
يک آب نبات زرد گذاشتم.

پرنده، مكيدن بلد نبود.
آن را درسته قورت داد و در حالي كه پاهايش 

تا نمي شدند، لق لق زنان پريد و دور شد.
يک تّكه روبان دور خورشيد بستم.

هر دومان خوشگل شديم. 
جوراب ها را يكي يكي پوشيدم.

يک پرنده  روي مچ چپم بود،
يک پرنده روي مچ راستم.

مادر صدايم كرد.
پدر قرآن را آورد. 

پول ها الي قرآن قايم شدند.

ان
ست

دا
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شيريني ها توي ظرف نشستند.
سبزه ، موهاي سيخ سيخي اش را در آينه مرتّب كرد.

ماهي ها دامن شان را پف دادند.
سيب لپ هايش سرخ شد.

سمنو بادام هايش را براي صدمين بار شمرد.

سنجدها، كت هاي مخملي شان را پوشيدند.
سّكه ها قل خوردند.
سركه سرفه اي كرد.

سير، بّچه هايش را محكم بغل كرد.

ساعت تيک تيک كرد.
دل هاي ما تاپ تاپ كردند.
توِپ تحويل سال را زدند.

همه خنديدند.
پرنده هاي جوراب هايم پرپر زدند و آرام از 

جوراب هايم كنده شدند.
يكي روي شانه ي بابا نشست.

يكي روي شانه ي مامان.
بعد،

همه جا پر از بوس شد.
بوس،
بوس،
بوس!
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شتر به جاي یك پلك، سه تا پلك دارد. )چرا این قدر پلك مي زني؟ 
من که پلك نمي زنم، دارم چشم هایم را مي بندم.(

و دقيقه، 
 که در کم تر از د

س دریایي، سّمي خطرناك دارد
عرو

ش مار کبري بوده!(
مي تواند باعث مرگ شود. )پس حتماً آرایشگر

ا که از 
ح ها وقتي غذا نداشته باشند، تمساح دیگري ر

تمسا

ف به تمساح 
آن ها ضعيف تر است، مي خورند. )تمساح ضعي

قوي: چپ چپ نگاه نكن. هنوز توي یخچال غذا هست.(

 در پاهاي پرندگان، حس گرهایـي هست که وقتي روي درخت 

مي خوابند مانع از افتادن آن ها مي شود. به این شكل که اگر شاخه  

کوچك ترین حرکتي بكند، پاهاي آن ها روي شاخه قفل مي شود تا 

نيفتند. )خوش به حالت که هيچ وقت پاهایت بي حس نمي شوند!(
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حشرات مثل انسان ها رژیم غذایي مي گيرند و به سالمتي شان خيلي 

توّجه دارند. )حشره ي اّول: بفــرمایيد شيریني! حشــره ي دوم: ممنون. 

نمي خورم. رژیم دارم.(

گنجشك ها هيچ وقت راه نمي روند، آن ها تنها مي توانند بپرند. 

)گنجشك اوّلي به دومي: بيا برویم با هم پارك بپّریم!(

رمتر و نيم جابه جا 
دقيقه فقط چها

گ در هر 
الك پشت هاي خيلي بزر

ابقه را 
مي شوند. )اصالً عجله نكن، خـرگوشه هنوز خــواب است. مس

مي بري!(

همه ي پرندگان از جمله مرغ ها به جاي دندان، نوك دارند. )آرزوي 

بزرگ پرندگان: اي کاش من هم یك روز به دندانپزشكي مي رفتم.(
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ان
ست

دا

ــتان  ــتان من نخنديد. می خواهم يک داس لطفاً به داس
ــايد خيلی هم خنده دار نباشد.  خنده دار برايتان بگويم. ش
ــود؟... اصل  ــب. اصل مطلب چی ب ــر اصل مطل بروم س
مطلب چی بود؟ آها. داستان خنده دار من. ولی داستان من 

كه خنده دار نيست. اصاًل خودتان بخوانيد.
ــاد. كدام اتّفاق؟  ــد بود كه آن اتّفاق افت نزديک های عي
ببخشيد من چيزم؛ يعنی مامان می گويد تو حواس پرتی داری. 
ــر به هوا هستی، برای همين است كه اين  می گويد تو س
همه بال سرت می آيد. بال؟ مگر چه باليـی سرم آمد؟ حاال 
ــم. بگذاريد فكر كنم... آها. يادم آمد. نزديک های  می گوي
عيد پارسال، شايد هم پيرارسال بود. من همه چيز سفره ی 
هفت سين را آماده كرده بودم. سير، سماق، سنجد، سمنو، 
ــّكه و از همه مهم تر سبزه كه با كمک خانم معّلممان ،  س
سبز كرده بودم. چه سبزه ای! چه سبزه ای! عين زمين چمن 
ــت داشت وسطش توپ بكارد و پنالتی  فوتبال. آدم دوس
بزند. اّما... گفتم كه من حواس پرتی دارم، نگفتم؟ شايد هم 
گفتم. البتّه من حواس پرتی ندارم. مادرم می گويد حواس  

تو سر جايش نيست.
به هر حال يک بار اين حواس پرتی كار دستم داد. يعنی 
وقتی از كوچه به حياط آمدم، يادم رفت در را ببندم. بعد 
چی شد؟ چيز شد، بز همسايه مان كه هميشه توی كوچه 
ــالمی نه  ــوی در ولو بود، آمد توی حياط ما. نه س و جل
عليكی، نه اجازه ای؛ بی سر و صدا، يک راست رفت سراغ 
سبزه ی خوشگل من كه جلوی ايوان بود. بعد... بقيّه اش را 

خودتان حدس بزنيد. شما كه حواستان جمع است.
من خيلی ناراحت شدم. شما بوديد ناراحت نمی شديد؟ 
دويدم دنبالش كه بگيرمش. اّما او كه خيلی تيز و بز بود، 
فرار كرد. من بدو، بز بدو. من بدو، بز بدو. آخرش دستم 
ــراغ صاحبش. با اين كه در  ــيد. من هم رفتم س به او نرس
ــد در زدم. آقا برزو آمد  ــان باز بود. در زدم، تندتن خانه ش

ــم های  ــواب بود چون با چش ــگار خ دمِ در. ان
ــف كرده اش نگاهم كرد و گفت: »چيه؟ چه كار  پ

داری؟«
گفتم: »شما كه نمی توانيد جلوی بزتان را بگيريد، 

چرا بز می گيريد؟«
چشم هايش را ماليد و گفت: »حاال مگر چه طور 

شده؟«
ــده؟ بزتان آمده سبزه ی  با گريه گفتم: »چه طور ش
عيد ما را خورده، اگر من هم بيايم سبزه ی عيد شما 

را بخورم، خوشتان می آيد؟«
ــد؟ مگر خنده دار  ــد. گفتم: »چرا می خندي خندي
ــت بزتان  ــت؟ اصاًل من می روم كالنتری از دس اس

شكايت می كنم.«
باز هم خنديد. نمی دانم كجای حرف من خنده دار 
بود. خنده اش باعث گريه ی بيشتر من می شد. زنش، 
ــد دم در. دخترش نرگس هم آمد.  زهره خانم، آم
ــيدم. اشک هايم را با آستينم  راستش خجالت كش
پاک كردم. زهره خانم با آقا برزو دعوا كرد و گفت: 
»مرد، چندبار بگويم تكليف اين بز را روشن كن!«

آقابرزو گفت: »به ما چه. اين ها نبايد درِ خانه شان 
را باز بگذارند.«

گفتم: »حاال من چه كار كنم؟«
آقا برزو در حالی كه بند كفشش را می بست، گفت: 

»چی را چه كار كنی؟«
گفتم: »يک سين از سفره ی هفت سين ما كم شده.«

گفت: »برو دنبال كارت بّچه.« و رفت دنبال بزش 
بگردد كه معلوم نبود كجا را داشت پوزمالی می كرد.

گفتم: ...
ــايد هم گفتم. نه انگار نگفتم.  نه، چيزی نگفتم. ش
ــود و احترامش  ــم. بزرگ تر ب ــی دلم نيامد بگوي يعن

صویرگر:سحر حقگو
 فرهاد حسن زاده   ت
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واجب. ولی از اين بی خيالی و كم محلی اش ناراحت 
شدم، يعنی ناراحِت ناراحت كه نشدم. 

ــودت را ناراحت نكن  ــره خانم گفت: »حاال خ زه
احسان.«

يک مرتبه نرگس روی نوک پا بلند شد و در گوش 
زهره خانم يک چيزهايـی گفت. گفتم...

نه چيزی نگفتم. يعنی می خواستم باهاش دعوا كنم 
ــی حرف می زند كه ديدم زهره خانم  كه چرا درگوش

گفت: »باشه، برو.«
ــت  ــان. دلم نمی خواس ــس دويد توی حياطش نرگ
نرگس برود. می خواستم باز هم داد و قال كنم و بروم 
ــت. چيزی را كه  ــال مادرم كه ديدم نرگس برگش دنب
ــتش بود به من داد و گفت: »بيا! اين هم برای  در دس

سفره ی هفت سين شما.«
گفتم: »خ... خجالتمان ندهيد.«

ــبز كرديم. عيدتان  گفت: »ما از اين كوزه ها دوتا س
هم مبارک.«

زير لب گفتم: »عيد شما هم مبارک.«
با سبزه برگشتم خانه. توی راه خوب نگاهش كردم. 
عجب چيزی بود. كوزه كوچولويـی كه دورتادورش 
ــبز و خنک. بدو بدو رفتم توی حياط و  ــبز بود. س س
ــزي به يادم آمد.  ــم را صدا كردم. يک مرتبه چي مامان
ــتم و پشِت در را  ــتم و درِ حياط را محكم بس برگش
ــالب آهنی هم زدم به در.  ــم. از حرصم يک ق انداخت
بعدش... بعدش چه كار كردم! آها، به سبزه نگاه كردم. 
ــنگ تراز سبزه ی خودم بود. به بُِز  اين سبزه خيلی قش
آقا برزو فكر كردم كه سبزه ام را خورده بود. ُخب، آن 
ــبزه خيلی هم قشنگ نبود. يک كمی كچل بود. در  س

دلم گفتم: »نوش جانت آقا بزه، نوش جانت!«
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     فا

ــا! نان و خرما و گردو، لقمه اي بســيار  بّچه ه
خوش مزه اســت. این مواد، انرژي زیادي دارد 

و خوردن آن بسيار لّذت بخش است.
ــان، خرما و گردو،  ــتفاده از ن حاال بيا و با اس

تصویرهایي زیبا خلق کن. 
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ابتدا طرح مورد نظرت را روي کاغذ بكش. پس از مشــّخص شدن 
طرح، نان ها را برش بده. بعد از برش نان، به شــكل دلخواه، آن را با 

گردو و خرما تزیين و تكميل کن.
خوشــه ي انگور، چهره ، گل، پرنده، ظرِف ميوه، انواع شــكل هایي 
هستند که مي تواني بسازي. با دست هاي  ماهر و فكرهاي هنرمندانه ات 

حتماً شكل هاي تازه و جالب دیگري هم مي سازي.
 حاال با این شكل هاي زیبا از خانواده و دوستان خود پذیرایي کن.
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سـ

رد 
کا

* ما مي توانيم با استفاده از شكل 
ميوه ها، نّقاشي هاي زیبایـي بكشيم.

اّول شكل آناناس را بكش. مانند شكل 
شماره ي 1، سه خط خميده را به 

آناناس اضافه كن.

با يک خط خميده ي 
ديگر، بال شانه به سر 

را بكش.

دايره ي چشم و انگشت هاي پا را 
هم طّراحي كن.

حاال ُدم پرنده را كامل كن. 
پرنده  آماده ي پرواز شده 

اّما بايد قبل از پريدن، آن را 
رنگ كني...

* با همين روش مي تواني از شكل ميوه هاي ديگر استفاده كني و نّقاشي جديدي بكشي؛ مثاًل به ميوه ي انار نگاه كن:

 مهدي اکبري 
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چيزهایـی که برای ساختن کاردستی 
الزم داری: مقّوای رنگی، چسب، قيچی، 

چوب کبریت و گيره ی رنگی.

ابتدا يک مقّوای رنگی را از وسط تا كن.
ــوه اي را كه مي خواهي،  ــكِل نصف مي ش
ــمت تا شده ي مقّوا ) بسته ي آن(  روي قس
بِكش. بعد آن را با قيچی برش بده. چند تا 

از اين شكل ها بِبُر.
ميوه های مقّوايـی برش داده را يكی پس 
ــمت های بسته به  از ديگری از لبه ی قس
روی هم بچسبان. دقّت كن هرچه تعداد 
آن ها بيشتر باشد، زيباتر می شود. حاال با 
يک گيره و چوب كبريت، آن را تزيين كن. 
چوب كبريت برای سرِ ميوه و گيره برای 

نگه داشتن آن.

 معروف فيضي   عّكاس: اعظم الریجاني 



ستاره ها 

ــيد از پشت کوه های شهر مّكه باال آمد و خندید. گوسفندها بَع بَع  خورش
کردند. َعّمار درِ آغل را باز کرد. گوسفندهای گرسنه به تندی از آغل بيرون 

آمدند.
عّمار، گوسفندان را هِی کرد و از کوچه های شهر گذراند.

ــفندان  او هر روز با دوســت مهربانش، »محّمد«)ص(، گوس
ــرد. آن روز، دیر کرده بود. با خود فكر  ــه صحرا می ب را ب
کرد: »امروز دیر کردم. حتماً محّمد، گوسفندانش را به 

علفزار برده است.«
گوسفنداِن عّمار به صحرا رسيدند. عّمار در 
کنارِ کوه، صداي بع بع گوسفندانی را شنيد. 
جلوتر رفت و محّمد را کنار آن کوه دید.

عّمار با شادی گفت: »سالم محّمد! مرا 
ببخش که دیر کردم.«

ــت: »عيبی  ــد با مهربانی گف محّم
ندارد.«

ــفندان محّمد را  ــار تا گوس عّم
دید، تعّجب کرد. پرسيد: »محّمد! 
چرا گوسفندانت را این جا نگه 

 ناصر نادري  
 تصویرگر:حسن عامه کن  

6

13
88

د 
فن

اس

22



داشته ای و به علفزار نبردی؟«
محّمد گفت: »من به تو قول داده بودم که با هم گوسفندانمان را به 

علفزار ببریم. صبر کردم تا بيایی.«
عّمار، دســت در گردن محّمد انداخت ، پيشــانی اش را بوسيد. 
صدای بع بع گوسفندان در صحرا پيچيد. گوسفندان به سوی علفزار 

دویدند.
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ویرگر:حميدرضا داودي 
زه زاده   تص

     محّمد حم

ــود. روزها  ــرحال نب ــود كه ماماجي خيلي س ــد روز ب چن
مي خوابيد و شب ها در اتاقش راه مي رفت. باباجي و داداجي 
ــاباجي، نگران ماماجي شده بودند. هروقت داداجي و  و ش
ــان  ــدند، ماماجي مثل پروانه دورش ــي مريض مي ش باباج
ــرد. اّما حاال  كه حال  ــد و از آن ها مراقبت مي ك مي چرخي
ماماجي خوب نبود، كسي نمي توانست كمكش كند. چند 
ــت با ماماجي صحبت كند، حرفشان  بار هم باباجي خواس

سرنگرفت و وضع بهتر نشد.
ــت، ديد داداجي  ــر كار برگش آن روز وقتي ماماجي از س
ــاباجي باهم جّر و بحث مي كنند. داداجي گفت: »گفتم  و ش

گوشي را بده به من بفهمم كي بود، ندادي.«
شاباجي گفت: »يعني تو از من زرنگ تري؟ من نفهميدم، آن 

وقت تو مي خواستي بفهمي؟«
ماماجي هاج و واج آن دو را نگاه كرد و پرسيد: »چي شده؟ 

چرا اين قدر بحث مي كنيد؟ كي زنگ زده؟«
ــي گفت: »من هم همين  را مي گويم! تلفن كه زنگ  داداج

زد، شاباجي خانم پريد گوشي را برداشت و چند تا ُخب 
و نمي دانم و نه گفت و قطع كرد!«

ماماجي رو كرد به شاباجي و با حوصله پرسيد: »چي 
شده عزيزم؟«

ــاباجي كه گيج شده بود، گفت: »نمي دانم. يک نفر  ش
زنگ زد و گفت با ماماجي كار دارم. كار فوري هم دارم. 
بعد كه فهميد شما نيستي، قطع كرد و گفت بگو به من 

زنگ بزند!«
ماماجي تو فكر رفت. گفت: »زن بود يا مرد؟«

شاباجي گفت: »صدايش قطع و وصل مي شد. نفهميدم 
ــت يا مرد! وقتي مي گويم از اين گوشي هايي  زن اس

بخريد كه شماره را نشان مي دهند، براي همين 
وقت هاست.«

ماماجي گفت: »عيبي ندارد. خودش زنگ 
مي زند.«

دو ساعت گذشت و تلفن زنگ نزد. گوشي آن قدر ساكت 
بود كه انگار سال هاست كسي به آن زنگ نزده است.

ماماجي گفت: »بلند شوم غذا درست كنم.«
داداجي و شاباجي با تعّجب همديگر را نگاه كردند. چند 
ــت نكرده بود. شاباجي فهميد  روز بود كه ماماجي غذا درس
ــغول شده و اين طوري مي خواهد از  كه ماماجي فكرش مش

خياالت بد فرار كند.
ماماجي كه داشت پياز پوست مي كند، بلند پرسيد: »صدايش 

شبيه حاجي دايـي نبود؟«
ــت و شماره ي حاجي دايـي را  بعد زود گوشي را برداش
ــا او خوش وبِش كرد. حاجي دايـي مّدت ها بود  گرفت و ب
ــان نيامده بود و ماماجي حسابي با او  كه به شهرش
صحبت كرد. آخرِ حرف هايش گفت: »داداش، 
ــو به من زنگ زده بودي؟ نه؟ ولش كن.  ت

خواستم صدايت را بشنوم. خداحافظ.«
ــت، يک مقدار  ــي را كه گذاش گوش
ــرده را در ماهي تابه  ــت  چرخ ك گوش
ريخت. بعد گوشي را برداشت و 

يک شماره ي ديگر گرفت.
ـ سالم خان باجي! حال شما 
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خوب است؟ شما به من زنگ زده بودي؟
ـ سالم عزيزم. چه عجب ياد خاله كردي! نه قربانت بروم. 
يک هفته است كه نه به كسي تلفن كرده ام و نه كسي به من 

زنگ زده است! 
ــي درد و دل كرد.  ــد دقيقه اي هم با خان باج ماماجي چن

گوشي را كه گذاشت، لبخندي روي لبش بود.
ــرد و هم زد.  ــرده قاطي ك ــت چرخ ك ــازداغ را با گوش پي
ــي را  ــواش بوي غذا در خانه پيچيد. ماماجي گوش يواش ي

برداشت و شماره ي ديگري گرفت.
ـ سالم عزيزباجي! حال شما؟ چه خبر؟

ـ سالم دختر دلبندم! چه عجب ياد عّمه ي پيرت افتادي!
ماماجي خنديد و قدري درباره ي مشكالت كار و حال و 
ــراي عزيزباجي توضيح داد. عزيزباجي هم خوب  روزش ب
حرف ها را شنيد و ماماجي را نصيحت كرد كه خيلي فكر و 

خيال نكند. بّچه ها شنيدند كه وسط حرف ها، چندبار ماماجي  
بلندبلند خنديد!

ماماجي گوشي را كه گذاشت، نفس عميقي كشيد و دوباره 
خنديد.

داداجي در گوش شاباجي گفت: »عزيزباجي باز هم از آن 
لطيفه هاي بامّزه اش براي ماماجي تعريف كرده است!«

ماماجي، پلو را كه دم كرد، با قيزباجي، عموباجي، پسرعمه  
ــي و چند نفر ديگر صحبت كرد. هيچ يک از آن ها زنگ  باج
نزده بودند. اّما كّلي حرف داشتند كه با ماماجي بزنند. از بين 
آن ها پسرعّمه باجي و قيزباجي هم قرار شد فردا بيايند خانه ي 

آن ها.
سه ساعت گذشته بود و ماماجي تقريباً به همه ي شماره هاي 
دفترِ تلفن، زنگ زده بود؛ حتّي به يكي از افراد فاميل هم كه در 

خارج از كشور بود زنگ زد.
ــدي روي لبش بود.  ــفره را كه پهن كرد، لبخن ماماجي س
بّچه ها را با لحن مهربان تري صدا كرد و همه ي وسايل سفره 
را هم خودش چيد. سه تايي كه سر سفره نشستند، ماماجي 

گفت: »اي كاش باباجي هم اآلن خانه بود!«
صداي زنگ خانه بلند شد. ماماجي و داداجي و شاباجي، 
سه تايـي، به صفحه ي آيفون نگاه كردند. باباجي بود؛ با يک 

عالمه كيسه ي ميوه در بغل.
داداجي با عجله دكمه ي در بازكن را زد و همه منتظر شدند 
ــوم بود از وضع خانه  ــي بيايد تو. باباجي كه آمد، معل باباج
تعّجب كرده است. بوي غذا، خانه را پر كرده بود و ماماجي 

هم سرحال بود.
ــتي امروز از  ــروع كردند، باباجي گفت: »راس غذا را كه ش
ــه بودم برويم مطبش. هرچي زنگ  دكتر خليلي وقت گرفت
زدم، تلفن اشغال بود. من كه به شاباجي گفته بودم كار فوري 

دارم، بابا جان!« 
حرف هاي باباجي كه تمام شد، داداجي و شاباجي همديگر 
ــكي چشمكي به  را نگاه كردند. ماماجي هم با لبخند يواش
آن ها زد. باباجي با چشم هاي گرد شده بّچه ها را نگاه مي كرد. 
مي خواست بداند چه اتّفاقي افتاده كه ماماجي لبخند مي زند.

ماماجي گفت: »دكتر الزم نيست. حالم خوب است. راستي 
فردا شب مهمان داريم. زودتر بيا خانه!«
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 عبدالهادي عمراني   تصویرگر:سام سلماسي 

من
ِن 

ستا
دا

ــتان زیادی داشته باشم و کاری  دلم می خواهد دوس
کنم که آن ها هميشه با من دوست بمانند. اّما چه طوری؟ 
باید چه کار کنم تا آن ها از من دوری نكنند و تعدادشان 

کم نشود؟
ــتانم، با يک اسم مسخره صدايم   گاهی يكی از دوس

می زند و می گويد كه لباس هايم زشت است. 

ــكلک در  ــتان، برای من ش ــی يكی از اين دوس  گاه
می آورد و زبان درازی می كند.

 گاهی يكی از آن ها در صف، از من جلو می افتد و مرا 
ُهل می دهد يا پشت پا می زند.

 گاهی يكی سعی می كند بين من و دوستانم را به هم 
بزند.

ــما چنين كارهايـی كنند چه احساسی پيدا  * اگر با ش
می كنيد؟...............................................................................

ــتانتان را از دست ندهيد، هم  چه كار می كنيد تا هم دوس
بتوانيد اين ناراحتی ها را به آن ها نشان دهيد.

حاال فرض کنيد:
 يكی از دوستانتان، اسباب بازی مورد عالقه اش را به 

شما هم بدهد تا با آن بازی  كنيد.
 يا يكی از آن ها بخواهد با شما كار گروهی كند، به درد 

دل شما گوش كند و با شما غذا بخورد.
 يا يكی به شما در كارهايتان كمک كند و با حرف های 

قشنگ شما را شاد كند.
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ــتانتان رفتار نادرستی انجام  * اگر اين بار يكی از دوس
دهد، به خودتان چه می گوييد؟..........................................

ــا در اين هفته كاری انجام داده ايد كه به خاطر آن،  * آي
دوست جديدی پيدا كنيد يا دوستانتان به خاطر آن كنار شما 
مانده باشند؟...........................................................................
...............................................................................................

* در هر يک از اين ها چه احساسی پيدا می كنيد؟........
* اگر احساس مثبت و خوبی داريد، چگونه می توانيد 
شما هم همين احساس را در دوستانتان ايجاد كنيد؟.........

ــی آن را روی  ــتيد كه وقت ــّور كنيد كالهی داش * تص
سرتان می گذاشتيد، ديگر نه چشمتان جايـی را می ديد و 
ــتان چيزی می شنيد؛ چه موقع از اين كاله استفاده  نه گوش

می كرديد؟............
چرا؟..................................................................................

* آيا تا به حال برای شما پيش نيامده كه يكی از دوستانتان 
كاری انجام دهد و شما آن را نديده بگيريد؟
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لط

 شهرام شفيعی  
 تصویرگر:طاهر شعباني 

قورمه سبزي
حِسّ بويايـي دوستم اِشكال دارد. يک روز دوستم 
از من دعوت كرد تا باهم به خانه شان برويم. وقتي به 

پشت درِ خانه رسيديم، دوستم بو كشيد و گفت: 
»جانمي جان!... بوي قورمه سبزي مي آيد... باز هم 

مامانم عدس پلو درست كرده!«

قورباغه
مشتري هتل: »آقا... چرا اين قورباغه دارد روي 

تخِت خواب من، باال و پايين مي پرد؟!«
كارمند هتل: »چون اگر همه اش يک جا بنشيند، 

پاهايش خواب مي رود!«

بالش
آقا تيمور و خانواده اش با قطار به مسافرت مي رفتند. 
بعد از شام، آقا تيمور رفت تا مسواک بزند. وقتي برگشت، 
ــد زن و بّچه هايش چراغ كوپه را خاموش كرده اند و  دي
خوابيده اند. فردا صبح، مأمور قطار آمد و گفت: »خب... 

شب راحت خوابيديد؟«
ــما  ــت: »چرا بالش هاي قطار ش ــا تيمور گف آق
ــت؟... گردنم درد گرفت و تا  اين قدر كوچک اس

صبح خوابم نبرد.«
خانم آقا تيمور گفت: »بازهم پوشک بّچه مان را 

گذاشتي زير سرت؟!«
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مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه خواستي، 
با شماره هاي 88301482 -021 و 88839232 -021 تماس بگيري. وقتي كه اين شماره ها را بگيري، به تو مي گويند كه 
بايد شماره ي دفتر مجّله را هم بگيري. مي داني كه شماره ي مخصوص مجّله ي ما 104 است. بعد از اين كه شماره ي مخصوص را 
گرفتي، پيشنهادت را بگو. يادت نرود كه نام، نام خانوادگي، شهر و شماره ي تلفن خود را هم بگويي. اگر با مديرمسئول مجّله كار 

داشتي، شماره ي 102 را بگير و براي صحبت با بخش اشتراک هم شماره ي 114 را بگير. منتظر تماس تو هستيم.

دو آرزو
مامان به پسرش: »امروز داريم مي رويم خانه ي خاله. بايد 
قول بدهي كه توي اتاق، با پسرخاله ات فوتبال بازي نكني. 
ــک آرزو دارم. اين كه وقتي مي رويم  ــرم! من فقط ي پس

خانه ي خاله ات، تو توي اتاق فوتبال بازي نكني.«
پسر: »اّولين آرزوي من هم همين است.«

مامان: »به به... چه پسر خوبي!... حاال 
بگو دومين آرزويت چيست؟«

پسر: »اين كه آرزوي اّولم، امروز 
برآورده نشود!«

نوشابه
ــري به خاطر خوردن نوشابه ي  پس
زياد، مريض شد. در بيمارستان، دكتر 
ــرش آمد و گفت: »پسرم، تو  باالي س
ــابه مي خوري؟... نوشابه  هر روز نوش

خيلي بد است.«
پسرک گفت: »يک بار با سوسيس 

امتحان كنيد... حتماً خوشتان 
مي آيد!«
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ــد اگر بخواهيم درســت  ــا مي داني آی
بخوابيم به چه نكاتي باید توّجه کنيم؟
ــكي كه براي  ــه بايد تش  اّول اين ك
ــم صاف و  ــدن انتخاب مي كني خوابي

محكم باشد. از تشک هاي فنري و 
ُشل استفاده نكنيم. 

 نكته ي بعدي اين كه به پهلو بخوابيم و زانوها را خم كنيم تا به ستون مهره ها استراحت دهيم. 
در ضمن مي توانيم از يک بالش كوتاه هم براي راحتي گردن استفاده كنيم.

بدانيم و عمل کنيم 
 فرشته شهيدی)دکترا در فيزیولوژي ورزشي(   

 تصویرگر:حميدرضا داودي 

 هيچ وقت روي شكم، نخوابيم. 
اين كار، باعث زياد شدن گودي كمر 
مي شود. عالوه بر اين، بازوها و 

شانه ها را خسته مي كند.
 يادمان باشد هيچ وقت از بالش هاي 

بلند هم استفاده نكنيم.

 يا مي توانيم در حالت درازكش )طاق باز( بخوابيم و بالشي را زير زانوها قرار  دهيم 
تا فشار كمتري به كمر وارد شود.

نادرست

نادرست

درست

درست
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 مهري ماهوتي  
 تصویرگر:راهله برخورداري     

هوا ابری بود. نردبان كوچک چوبی، به ديوار تكيه داده بود و آسمان را تماشا می كرد. يک بّره ی 
پشمالو را باالی سرش ديد. صدا زد: »بّره ی كوچولو بپر پايين. روی زمين.«

بّره ی ابری گفت: »بع بع. يک كمی نزديک تر بيا تا من از پّله هايت پايين بيايم.«
نردبان گفت: »من خيلی كوتاه هستم. قّدم به آسمان نمی رسد.«

بعد فكری كرد. پاهايش را توی زميِن خيس و نمناک 
فرو برد. كم كم سبز شد. مثل يک درخت قد كشيد. رفت 

باالی باال، نزديک ابرها.
بّره ی كوچولوی ابری روی نردبان پريد. باد تندی وزيد. 

نردبان لرزيد و افتاد. كمرش درد گرفت.
ــد. در همين وقت صدايـی  ناله كرد و از جايش بلند ش

شنيد: »بع بع...«
ــد و  ــمالو را كنارش ديد. خوش حال ش ــک بّره ی پش ي
خنديد. به آسمان نگاه كرد. هوا ديگر ابری نبود. يک بّره ی 

كوچولو پيش خودش بود.
باد ابرها را با خود برده بود.
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ي 
رم

رگ
 بنفشه رحماني س

پاســخ هر کدام از سؤال هاي زیر را در جدول 
ــز جدول، در یكــي از ردیف هاي  بنویس. رم

عمودي پنهان شده است. آن را پيدا کن.
1. همراه ماسه، ساحل دریا را مي پوشاند.

2. یكي از درس هاي مدرسه.
3. کسي که به مدرسه مي رود.

4. سيب است ولي زیر خاك مي روید.
5. همراه داماد است.

6. حيواني اهلي که بدنش از مو پوشيده شده و 
از شير آن استفاده مي کنند.

چه کلمه هایي را با اعداد زیر مي توان ساخت؟
توّجه کنيد که اعداد را باید از راست به چپ بخوانيد.
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