
خاله پيرزن باز رسيده
            با دفتر و كيف و مداد

مي خواد بره به مدرسه
            تا كه نباشه بي سواد

از آسمون تيره 
            بارون غم مي باره

»محّمد« از جهان رفت
          » فاطمه«غّصه داره

كبوتراي غمگين
           رو گنبدش نشستند

از غم رفتِن او
          بال و پَرا رو بستند

وفات
 پيامبر اكرم )ص(

7 دي

22 دی

23 دی

•   سروده ي شکوه قاسم نيا
•   تصويرگر: مهسا تهرانی

1 دی

شهادت 
امام رضا)ع(

نهضت 
سوادآموزي

چند روز از اين  ماه

5 دی

چه هديه هايي داره
          درخِت كاج كوچك

بّچه هاي مسيحي
          عيد شما مبارك

تولّد 
حضرت عيسي )ع(

فرشته ها چه شاَدن
           ُگل مي بَرن، مي آرن

تو آسمون هفتم
           جشِن تولّد دارن

تولّد 
امام موسي كاظم)ع(
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•  به انتخاب ناصرنادري
•  تصويرگر: نيلوفربرومند

 چی شنیدی؟ چی شنیدی؟
ابر هاي تیره را توي آسمان ديدي؟

صداي غرومب غرومِب رعد و برقشان را شنیدي؟
پشت بام هاي پُر از برف را ديدي؟

صداي گروپ گروِپ برف ها را شنیدي؟
آدم برفي هاي کوچك و بزرگ را ديدي؟

صداي خنده و شادي بّچه ها را شنیدي؟
از اين ها که ديدي و شنیدي، چي فهمیدي؟

فهمیدي که زمستان آمده، با برف و آدم برفي آمده.
پس به آدم برفي ها سالم کن و بگو تولّدتان مبارک!

                                                                                         سردبیر

چی ديدیچی ديدی
•    تصويرگر: ندا عظيمی

•  رازت را نگه دار.
•  احترام به همسايه ، مثل احترام به مادر است. 

•  به علم، عمل کن تا خوشبخت شوی.
•  نصیحت، هديه ي خوبی است.

بشنو
از امام اّول
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شنبه
توي انبار، يك کتاب پیدا کردم.

عكس هاي قشنگي داشت.نشستم و 
عكس هايش را نگاه کردم. بعد هم 

قايمش کردم تا آن را به مامان 
موشي نشان دهم.

سه  شنبه
دِر انبار باز بود.يواشكي بیرون رفتم.

زمین، سفیِد سفید شده بود.

از  سفیدي ها براي مامان موشي 

آوردم.خنديد و گفت: »بَه بَه... چه 
برفي!« 

پنج  شنبه
امروز با يك سوسك کوچولو دوست 

همه  من  بود.  آمده  انبار  به  او  شدم. 

جاي انبار را به او نشان دادم. بعد با 

هم قايم باشك بازي کرديم.

يك  شنبه
صبح، پسر کوچولويي به انبار آمد.

کالهش را جا گذاشت و رفت.
شب، من و مامان موشي توي کاله 

خوابیديم.چه قدر گرم و نرم بود!

•    افسانه شعبان نژاد
•    تصويرگر: ميثم موسوي

چهارشنبه
ديشب يك کیف، توي انبار پیدا کردم.

روي آن، عكِس دو تا موش بود.
 امروز مامان موشي آن را نگاه 
کرد و گفت:» اين، عكس من و 

موش کوچولوي من است!«
خیلي خوش حال شدم.

خاطرات موش کوچولوخاطرات موش کوچولو

دوشنبه
امروز يك جعبه ي ُگنده، توي انبار 

گذاشتند.پر از اسباب بازي بود.
يك توپ قِل قِلي هم توي آن بود.

من و مامان موشي ،آن را قِل داديم و 
خنديديم.

5

91
دي

 
ک4

ود
د ک

رش

4

91
دي

 
ک4

ود
د ک

رش



ن  
              خودت بخوا

118
•   مهری ماهوتیپاسخ گو:

•   تصويرگر:شيوا ضيايی اَلو، اَلو...
مامان ريزه، توی بیمارستان بود، چون يك  بّچه ريزه به دنیا آورده بود.
ريزه میزه، به مادربزرگش گفت: »برويم بیمارستان. می خواهم خواهر 

کوچولويم را ببینم!«
اّما مادربزرگ،  نشانِي بیمارستان را بلد نبود. ريزه میزه گفت: »به 

بیمارستان زنگ می زنیم و نشانی را می پرسیم.«
مادربزرگ گفت: »شماره تلفن بیمارستان هم يادم نیست!« 

ريزه میزه با ناراحتي گفت: »پس چه کار کنیم؟«
يك دفعه تلفن صدا زد: »بدو بدو ريزه میزه... چاره ي کار رو میزه.«

ريزه میزه به طرف تلفن دويد...
گوشی را برداشت و شماره گرفت:    118  

-  الو، الو... سالم!  شماره ي بیمارستان مادران  را می خواهم.
کمی بعد ريزه میزه آماده بود تا با مادربزرگش به 

بیمارستان برود.

      َسرو  و ماه َهمسایه بودند.

َسرو و ماهَسرو و ماه

       شب که می شد، ماه می آمد ،

باَسروبازیمیکرد.

      یک شب ماه نَیامد.

      َسرو گریه کرد. پَنج تا بَرگش ریخت روی زمین.

     باد،  پَنج تا بَرگ را ِخش ِخش بُرد پیش ِماه. 

     ماه ِخش ِخش را شنید. بیدار شد.

     دوید پیش َِسرو .  او را پَنج تا بوسید.

   

•   الله جعفری
•  تصويرگر: سارا نارستان
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چكمه اي بود که يك لنگه داشت ،يك لنگه نداشت.
هیچ کس با اين چكمه کاري نداشت.

چكمه ي يك لنگه،  پايین پلّه ها بود. بقّیه ي کفش  و چكمه ها باالي پلّه ها 
بودند.

يك روز باران تندي باريد.جیرجیرکي توي حیاط از سرما، جیر جیر مي کرد.

چكمه، جیر جیرک را ديد. به طرفش دويدو گفت:
»زود باش بَِپر توي من!« 

جیرجیرک که از باران خیس شده بود ،پريد توي چكمه.چكمه هم بدو بدو 
رفت زير پلّه.

آن شب جیرجیرک توي چكمه خوابید و تا صبح جیرجیر آواز خواند.

صبح که شد، چكمه بیدار شد. ديد جیر جیرک رفته. خیلي غّصه خورد. 

او تا شب ، آواز هايي را که جیر جیرک برايش خوانده بود، خواند. 

کفش و چكمه هاي ديگر، از باالي پلّه ها آوازش را شنیدند و گفتند: 

»خوش به حالش... چه قشنگ مي خواند!« •

چكمه کوچولو دوست داشت از صبح تا شب توپ بازی کند. 

اّما خواهردو قلويش دوست داشت اَدای چكمه های پاشنه بلند را در 

بیاورد، يا خاله بازی کند. 

يك روز وقتی چكمه کوچولو از خواب بیدار شد،ديد خواهرش 

نیست. لنگ لنگان دويد توی حیاط. آن قدر آب بازی و 

توپ بازی کرد که شب شد. يك دفعه با خودش گفت: 

»وای... شب شد! پس چرا خواهرم نیامد؟« 

راه افتاد دنبال خواهرش. اين طرف رفت. آن طرف 

رفت. باال رفت. پايین رفت...

يك دفعه خواهرش را ديد که زير درختی نشسته، 

گنجشك کوچولويي را توی بغلش گرفته و برايش الاليی 
می خوانَد.

خوش حال شد و گفت: »خواهر جان... تو اين جايی؟ چه کار مي 
کني؟«

خواهرش گفت: »اين گنجشك کوچولو هیچ کس را ندارد. می خواهم 

مامانش بشوم. ترسیدم تو با من دعوا کنی.«

چكمه کوچولو خنديد و گفت: »نه... چرا دعوا کنم؟ تو مامانش 

باش. من هم دايی اش می شوم.«

بعد خواهرش را هزار تا بوس کرد  •

ّصه

ك اسم و چند ق
          ي

   •   تصويرگر:  سحر حقگو

  چکمه

 دوتا چكمه بودند، خیلي بازيگوش. اسم يكی باَل بود، اسم آن يكی ناقال.

 يك روزچكمه باَل يك گوشه قايم شد. چكمه ناقال هرچی گشت او 
را  پیدا نكرد. با خودش گفت: »اين باَل، چه قدر زرنگ شده! نمی توانم 

پیدايش کنم . اّما من زرنگ ترم!«
آن وقت فكري کرد و بلند بلند گفت:»بَه بَه !چه بندهای قشنگی! چه قدر 
درازند! چه خوش رنگند! اگر چكمه ي باَل بود، يكی مال او می شد، يكی 
مال من. آن وقت دوتايی بندهايمان را  می بستیم ومی رفتیم برف بازی.«

يك دفعه چكمه ي باَل دويد جلو و گفت:»کو؟ کو؟... بند من کو؟«
چكمه ي ناقال خنديد و گفت: »کدام بند؟«

چكمه ي باَل گفت: »همان که قشنگ است، دراز است، خوش رنگ 
است.«

چكمه ي ناقال گفت : »توی کفاّشی است.«
چكمه ي باَل گفت: »َکلَك زدی؟«

چكمه ي ناقال دوباره خنديد و گفت: » يك َکلَك کوچولو. اّما اگر 
قول بدهی ديگر قايم نشوی،فردا می رويم و آن را

 می خريم.«  •

• شراره وظيفه شناس

يك چكمه بود که آرزو داشت با يك قدم برسد 

به آن ور دنیا. يك روز وقتی از خواب بیدار شد، ديد به 
آرزويش رسیده ، شده به چه بزرگی! 

يك قدم برداشت و رسید به آن ور دنیا. از خوش حالي پريد 
به هوا.  سرش خورد به ابرها.

 ستاره ها جیغ زدند: »آی... يواش! يواش تر! چه خبرت 
است؟«

چكمه افتاد روی زمین. مورچه ها داد زدند: »وای... 
مواظب باش! االن ما را له می کنی!«

چكمه زود يك قدم برداشت و برگشت به اين وِر دنیا. 

بعد با خودش گفت: »اين جوری دنیا چه زود تمام 
می شود! اصالً ِکیف ندارد.«

شب که خواست بخوابد، آرزو کرد: »کاش مثل اّول می شدم!«

صبح که بیدار شد، ديد به آرزويش رسیده، شده مثل اّولش. 

خوش حال شد. پريد به هوا. ديگر سرش نخورد به ابرها. آمد 

پايین. رسید به زمین.آن وقت از خوش حالی، هزار بار دور 

حیاط چرخید  •

• فروزنده خداجو

چكمه ای که دايی شد

• ناصر نادری

آرزوی چكمه

• محمدرضا شمس

چكمه ي بي لِنگه

چكمه ي َکلَك
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زمستان بود. همه جا پُر از 
برف بود.خال خالي داشت به خانه 

مي رفت که گیلي گیلي را ديد.

خال خالي آتش را روشن کرد. همه دور آتش نشستند. 
با هم حرف مي زدند، شاد بودند و مي خنديدند.

خال خالي به گیلي گیلي کمك کرد
          تا به خانه برود.

خیلي زود، دوستان گیلي گیلي با دسته هاي هیزم به 
خال خالي می خواست آتش را  روشن کند. اّما...خانه اش آمدند.

  واي...
کبريت ندارم!

 
من هم کبريت 

آوردم.

آهاي خرگوشك! 
گیلي گیلي هیزم ندارد.

آهاي تیغ تیغو! 
گیلي گیلي هیزم 

ندارد!

اي واي... 
گیلي گیلي،  چرا  اين جا  

توي  سرما  نشسته اي ؟

آمده  بودم  هیزم 
جمع کنم، افتادم، پايم درد 

گرفت. نمي توانم راه 
بروم. 

•  مجيد راستی
•   تصويرگر:عاطفه ملکي جو

ماجراهای خال خالیبرفبرف

 
براي هیزم هم 
نگران نباش!

خال خالي به خانه ي تیغ تیغو رفت.

و بعد هم دِر خانه ي خرگوشك را زد.

در همان موقع قارقارک 
از راه رسید.

1
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ولی دوچرخه با َسبَد قرمز پیدا نكردم.«

•   سپيده خليلی
•   تصويرگر: ندا عظيمی

شب بود. مامان و بابا روبه روی تلويزيون نشسته بودند. يك فیلم  
ترسناک تماشا می کردند. تی تی و تاتا هم با پُشتي، بازي می کردند.

يك دفعه مامان داد زد: »اَ ه...چه فیلم ترسناکی! تلويزيون را خاموش 
کنید.«

بابا گفت: » نه...جالبه، صبر کن ببینیم بعدش چه می  شود!«
تی تی و تاتا پُشتی را کنار گذاشتند، جلوی تلويزيون نشستند.

کسي که صورتش مثل صورت گرگ بود، ُدمش مثل ُدم سوسمار بود، 
پاهايش مثل پاهای گاو بود، گردنش هم مثل زّرافه دراز بود، با صدايی 

مثل صدای شیر، ُغّرش می کرد.
بّچه ها  از ترس جیغ زدند و پُشت پُشتی قايم شدند.

مامان از جا بلند شد، تلويزيون را خاموش کرد و گفت: »مگه مجبوريم 
اين چیزها را تماشا کنیم؟!«

بابا با خنده گفت: »چه موجودات خیالِی جالبی می سازند!«
تی تی پرسید: »موجودات خیالی يعنی چه؟«

بابا گفت: »يعنی موجوداتی که واقعاً  وجود ندارند. مثل همین که ديديم.«
تاتا گفت: »من امشب می ترسم توی اتاقم بخوابم!«

تي تي گفت: »من هم همین طور!«
مامان فكري کرد و گفت: »صبر کنید!...«

 بعد هم رفت و  چند ورق کاغذ و چند تا مداد رنگی 
آورد. گفت: 

»حاال همه با هم موجودات خیالي  مي کشیم.« 

همه شروع کردند به نّقاشي کردن.
 آن ها به نّقاشي هايشان نگاه کردند و خنديدند.

 تي تي و تاتا ديگر نمي ترسیدند .چون فهمیده بودند که:
 هر کسی می تواند يك موجود خیالی بكشد. موجودي که  

جان ندارد،  ترس هم ندارد!

 ترس هاي تی تی , تا تا
   موجودات خیا لی   موجودات خیا لی  
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گفتم ،گفت ، فهمیدم•   طاهره خردور
بلند ترین دست

گفتم:  دست کدام حیوان، از بقیّه بلندتر 
است؟

اورانگوتان گفت: دست من! 

دست هاي من از پاهايم هم 
بلندتر است.

          فهمیدم: اورانگوتان 

دست هاي خیلي بلندي دارد. دست هاي اين 

حیوان تقريباً 2 متر است.

بيش ترین َپر
گفتم: ازبین پرند   گان، کی از همه بیش تر 

پَر دارد؟
قو گفت: من!  به پَر  هاي قشنگم  نگاه 

کن، ببین چه قدر زياد است!
 فهمیدم: قوها تقريباً 
2500 پَر روي 
بدنشان دارند.

سنگين ترین َمغز
گفتم: ازبین جانوران خشكي، مغز کی از همه 

سنگین تراست؟
فیل گفت: من! به َسرم نگاه کن، ببین 

چه قدر بزرگ است!
 فهمیدم: مغز فیل، خیلي سنگین است. 

بیشتر از 7 کیلوگرم وزن دارد.

• میوه  و سبزيجات بخوريد، 
چون ويتامین دارند .

 ويتامین ها استخوان ها را قوي 
مي کنند.

•گوشت و تخم مرغ بخوريد،
چون پروتئین دارند.

 پروتئین، استخوان ها را محكم 
مي کند.

• شیرو لبنّیات بخوريد، 
چون کلسیم دارند. 

با  کلسیم، استخوان ها رشد 
می کنند.

• آجیل، برگه ي هلو و انجیر 
بخوريد، چون مواّد معدني دارند. 
مواّد معدني، استخوان ها را سالم 

نگه مي دارند.

چی چی بخوريم؟ چی چی بخوريم 
•   تصويرگر: ميترا چرخيان

تا  قد بلند و قوي شويم
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اشك سیاه
تو يك شب سرد و سیاه

سوسك سیاِه بد اَدا
اومد اومد 

تا که رسید خونه ي ما
سوسك سیاه و خسته

ديد دِر خونه بسته
از سرما، سوسكه لرزيد 

اشك سیاهش چكید
اشكاشو توی تاريكی نديدم

اّما صدای گريه شو شنیدم
• مصطفی رحماندوست

گنجشك و پنبه دونه
گنجشكه توي لونه

چي داشت؟ يه پنبه دونه

ديد که هوا شده سرد
با اون، لحاف ُدُرست کرد

گنجشكه حاال گرمه
زير لحافي نرمه

• افسانه شعبان نژاد

زمستونه
ُمژده بده مادرجون
اومده باز يه مهمون

سوغاتي چي آورده؟
برف و تگرگ و بارون

از ننه سرما مي گه 
قّصه هاي فراوون

اسم قشنگش چیه
زمستونه،  زمستون

• بابك نيك طلب

میو میو، چه برفي
میو میو، چه برفی 

يخ زده هر دو گوشم
کی گفته من تو اين برف

فكر شكار موشم؟

سطل ُزباله اين جاست
فكر غذای ُمَفتم

دنبال موش بگردم
لیز می خورم می افتم

• مريم هاشم پور

شعرهای 
زمستانی

•   تصويرگر: سولماز جوشقانی
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     گندمك  و  برنجك
م نيا

•   شکوه قاس

•   تصويرگر: حديثه قربان

              افسانه های تازه

     گندمك  و  برنجك
روزی روزگاری ، يك دانه گندم و يك دانه برنج با 

هم عروسی کردند.
دوتايی دس��ت ه��م را گرفتند و رفتن��د تا برای 

خودشان خانه بسازند. رسیدند به يك نانوايی.
گندم��ك گف��ت: »عزيز دل��م، مهربان��م، اين جا 

بمانیم؟«
برنجك گفت: »وای نه، نگو!  اين جا که باشم، سیاه 

سوخته می شوم!«
گندمك گفت: »ُخب، نمي مانیم. هر چی تو بخواهي، هر 

چي تو بگويي، همان  می شود!«
تا اين را گفت، آتش تنور، زد به برنجك و سیاه سوخته اش کرد.گندمك 
گفت: »ای داد بی داد، اين چه حرفي بود که زدم! زن خوشگلم، دسته ي 
ُگلم، سوخت و سیاه شد. زبانم الل، چشمم کور...همین بايد زنم باشد، 

پاره اي از تنم باشد!« 
 و دست برنجك را گرفت و را ه افتاد.

رسیدند به يك ديگ آش که ُقل ُقل می زد.
گندمك گفت: »اين جا خوبه؟همین جا بمانیم، خانه بسازيم؟«

برنج��ك گف��ت: »واه واه واه... اين جا کجاس��ت؟من نمی خواهم اين جا 
بمانم. اگربمانم ، َدم می کشم، پخته می شوم.«

گندمك که خیلی برنجك را دوس��ت داشت گفت: »ای مهربانم، عزيز 
جانم، هر چی تو بگويی، هر چی تو بخواهی، همان می شود!«

تا اين را گفت، برنجك َدم کشید و پخته شد. ُشل و وا رفته شد. چاق و 
ُکپل  ُمپل شد. 

گندمك گفت: »ای داد بی داد، از اين حرف های بی جا! زبانم الل، چشمم 

کور...بايد تا آخر عمر با همین زن سیاه سوخته ي ُکُپل 
ُمُپ��ل زندگي کنم!«  و دس��ت برنج��ك را گرفت و بُرد لب 

جوی آب. گف��ت: »عزيزجانم، اي  مهربانم، اين جا خوبه؟ اين 
جا بمانیم؟«

برنجك نفسی از خوشی کشید و گفت: »بَه بَه، چه آبي، چه هوايي! اگر 
اين جا بمانیم آب می خورم، سبز می شوم،  باال می روم...«

گندمك ب��ا خوش حالي گفت:» پس مي مانیم! هر چي تو بگويي همان 
مي شود...«هنوز حرفش تمام نشده بود که برنجك سبز شد، قد کشید 

و رف��ت باال.گندمك نگاهش کرد و گف��ت: »بَه بَه! چه قد و بااليی دارد 
برنجكم!« گندمك  و برنجك همان جا ماندند . با هم زندگی کردند. 

و خوش و خوش بخت شدند  •
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    لبخند

    لبخندک

ک
هدیه

آدم برفي مي خواست با 
خرگوش دوست شود، دماغ 

هويجي اش را به او هديه داد.
مهري ماهوتي

دعوا
مگسه، بّچه اش را دعوا کرد 
و گفت:»ديگه نبینم پايت را 
بگذاري توي جاهاي تمیز!«

شکوه قاسم نيا

َتالفي
توپه داشت دنبال پا مي گشت، پرسیدند:

» چه کارش داري؟«
 گفت:»به من  لگد زده، من هم مي خواهم 

او را بزنم!«
مهشيد اژده فر

آرزو
دوچرخه به دوستش گفت:»مي داني 

  وقتي بزرگ شدم مي خواهم  چي بشوم؟"
دوستش گفت:» نه، چي؟«

دوچرخه گفت:»بزرگ که شدم، موتور 
مي شوم!«

                                        مجيد راستي

تخم مرغ
موشكولو به خانم همسايه گفت:» می شود چند تا تخم مرغ  

به ما قرض بدهید؟«
خانم، يك کاسه آورد و گفت:» االن اين کاسه را برايت پر 

از تخم مرغ می کنم.«
موشكولو فوري گفت:» نه...من خیلی تخم مرغ 

دوست دارم، مي شودآن کامیون را که بیرون 
است، پر از تخم مرغ کنید؟«

عروسي
مداد سیاه مي خواست برود عروسي،  
به مداد قرمز گفت:» لباست را به من 

قرض مي دهي؟«
الله جعفري

•  شهرام شفيعی
•   تصويرگر: سيد ميثم موسوی

موشکولو

بوي بد
 موشكولو به حّمام نرفته بود. به خاطر همین، بوی بد می داد.

 موشكولو گفت:» با اين بوی بد، چه جوری بروم مدرسه؟«
می دانید موشكولو چه کار کرد؟ او قورمه سبزی را با 

خودش به مدرسه برد تا بوی خوب
بدهد!

شربت
 مامان می خواست به موشكولو شربت سرما خوردگی بدهد. 
موشكولو گريه کرد و گفت: » اين تلخ است...من نمی خورم!«

مامان گفت: »نه، خیلی هم  شیرين است. مزه ی پرتقال می دهد.
اصالً  شربت پرتقال است!«

موشكولوگفت: »پس من شربت سرما خوردگی می خواهم!«

زنبور
مامان گفت:» اين که مي بیني، 

زنبورعسله!«
پسر کوچولو گفت:»پس  

زنبوِر ُمّربا کو؟«
                              طاهره خردورر

ِ  
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   چی...

ي؟

•  ارغوان غالمی      چی...    خبر،چ
•   تصويرگر: مجتبی عصيانی

دخترپُرزور
در ايران،  دختر 8ساله اي زندگي مي کند که زورش خیلي 

زياد است. او مي تواند چیز هاي سنگین را بلند کند.
اين دختر که مازندراني است، مي تواند کپسول گاز  را روي 

شانه اش بگذارد و راه برود.

 سگ مهربان 
درانگلیس،  روباهي به  يك غاز حمله مي کند و او را 

مي خورد. بعد به طرف جوجه ي غاز مي رودتا او را هم 
بخورد. اّما يك  سگ از راه مي رسد، جوجه غاز 

را نجات مي دهد. بعد هم او را پیش خودش نگه 
مي دارد.

گوسفنِدپشما  لو
در نیوزيلند،گوسفندپشمالويي هست که شبیه 

خرس است، چون6 سال است  که پشم 

هايش را نچیده اند. اين گوسفند که خیلی 
معروف است، 16 سال دارد .

4 قلو ها
در ژاپن،4 قلو هايی زندگي مي کنندکه خیلي خیلي 
شبیه به هم هستند. درمدرسه، معلّم ها آن ها را با 

هم اشتباه مي گیرند.
پدر و مادر 4 قلو هامشكل معلّم ها را حل کرده  اند.  

آن ها موهای 4 قلو ها را به شكل عدد، از 
1 تا 4 تراشیده اند.

مارمولك فداکار
در ژاپن، يك مرد وقتي که مي خواست ديوار 

خانه اش را خراب کند، چیز عجیبي ديد. او 
ديدمیخي که 4 سال پیش به ديوارکوبیده، به پاي 

يك مارمولك رفته. مارمولك هنوز زنده بود.
 يك مارمولك ديگر هم براي اوغذا مي آورد. 

مردفهمید که در اين 4 سال، مارمولك فداکار، از 
دوستش پرستاري مي کرده است.

ماشین پرنده 
در انگلیس، يك ماشین پرنده ساخته شده.  اين ماشین  

2 صندلی داردو 20 ساعت پرواز مي کند. 
ماشین پرنده تا 5 سال ديگر به بازار مي آيد.

...... اين خبرها راست است .......... . . . . ......

توّجه!  
 بّچه ها، اگر در شهر و روستاي شما هم خبر هاي جالب پيدا مي شود، برايمان بنويسيد و بفرستيد!
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سه تا کاله بود.                  
      

اّولي بافتني بود. روي َسِر ني ني 
بود.

دّومي که بزرگ بود، مال پدر بزرگ بود.

سّومي صاحب نداشت. باد اونو 

زودي برداشت.با اون کاله 
کوچك، رفت پیش يك 

مترسك.  گفت اين کاله 
زيبا، مال شما ، بفرما!

هاچین واچین
بند  اَنگشتی

• مصطفی رحماندوست

•اسداهلل شعبانی

• تصويرگر: ثنا حبيبی راد

کلمه بازی

بود و بود و بود

- بگو کلوچه
-کلوچه

- تنها نرو به کوچه

آجر مي گه به کاشي 

کاش داداشم تو باشي

- بگو قناري
- قناري

- پنچره چرِخ گاري

اين ماشیِن باريه
اسم باباش گاريه

پنجره گفت به شیشه
 دوِست دارم همیشه

• مصطفی رحماندوست

اسمش چیه ؟

وقتي ماشین، پیر مي شه
هر جا بريم دير مي شه

هاچین واچین

 • افسانه شعبان نژاد

• شکوه قاسم نيا

هیچانه

قار و قارو قار، کالغه
کالغه توي باغه

 رفیق موش و زاغه
نه الغره نه چاقه

 غذاش چیه،  ُسماقه
 ُسماِق دونه دونه 
بُخور و  بیا به لونه

دوِسش دارم، مال منهپُشتك و وارو مي زنهمي خنده و با نمكهپشمالو، خیلي خوشگلهيه خرس ناز و کوچكه عروسكه                                                                           اسمش چیه؟      
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•   تصويرگر: عليرضا جاللی فر

بازي بازي، نَبازي

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ببین و بگو

کالغ پَر ، گنجشك پَر...
کدام يكي، پَر نمي زند؟ دورش را خط بكش.

بخوان و بنويس!

موشه خّیاطي مي کرد.بّچه ي موش ناله مي کرد...
چون ُدم  موشه ُکنده شده بود. بگرد و ُدم او را پیدا ُکن.

يه توپ دارم ِقل ِقلیه، سرخ و سفید و آبیه...
 بگرد و توپ من را پیدا کن.

دويدم و دويدم ، به يك باغچه رسیدم...
 توي باغچه، گل ديدم، کرم ديدم، پروانه ديدم. 

تو بگو از هر کدام چند تا ديدم.

.........................................
..................

...........................................
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فبا
             قّصه های ال

•   تصويرگر: ميترا عبداللهی

ج   پ

•   الله جعفری

ج از نوک گنجشك افتاد پايین. يك 
جوجه  را ديد که الی سبزه ها قايم شده بود، چون 

از پیشی ترسیده بود. 
ج روی سر ِجوجه نشست.

جوجه پرسید: »تو کی هستی؟«
ج جواب داد: »تاج سرت!  حاال تو هم يك 

جوجه خروس شجاعی.«
جوجه خوش حال شد و داد زد: »جیك و جیك و جیك، 
آهای پیشی! من نمی ترسم از تو. فوری از اين جا برو.«

پیشی ُدمش را گذاشت روی کولش و فرار کرد. 
جوجه  ي تاج به َسرهم دويد و رفت پیش مادرش.

ج و جوجه •   مهری ماهوتی  

»مامان پ« سه تا »نی نی نقطه« داشت. نقطه هايش را خیلی دوست داشت. صبح 
که بیدار می شد، يكی يكی نقطه ها را بوس می کرد. با آن ها بازی می کرد. از 

اين ورق به آن به ورق، دنبالشان می دويد. شب که می شد، نقطه هايش را بغل 
می کرد و الی دفترالال می کرد. 

يك شب، وقتی مامان پ  خواب بود، باد آمد. دفتر را ورق زد. نقطه ها را 
ُهل داد. نقطه ها کج شدندو ِقل خوردند.

صبح شد. مامان پ  بیدار شد. ديد که ای داد بی داد،  نقطه هايش نیستند!
اين ور را گشت، آن ور را گشت. نقطه ها را پیدا نكرد. با خودش گفت: »نكند 

خانم مرغه آن ها را  خورده و رفته؟«
ترسید و داد زد: »نی نی نقطه ها! کجايید؟«

يك دفعه از تَِه دفتر صدايی آمد: »کمك... کمك! ما اين جايیم...«
مامان پ   از اين ورق به آن ورق دنبال صدا دويد. به آخر دفتر که 

رسید،  نقطه هايش را ديد. داد زد: »شما اين جا چه کار می کنید؟«
نقطه ها زدند زيرگريه و گفتند: » باد، ما را ُهل داد و آورد اين جا.«

بعد هم ِقل خوردند و پريدند بغل مامانشان.
مامان پ   يكي يكي نقطه ها را بوس کرد و گذاشت سِر 

جايشان.

هی
الل

بد
ا ع

يتر
: م

رگر
صوي

•   ت
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•  طاهره خردور
•  تصويرگر: نيلوفرميرمحمدی

بنويس
نگاه کن، فكر کن،  و شكل های تازه بساز.

مثل اين شكل ها:

ل

غازچتر

حلزون

زرافه

قو

شتر

صورت

کالسکه
ما بايد چیزهايی را بخريم که الزم 

داريم.
اگر چیزی را بخريم که الزم نداريم، 

پولمان بي خودي کم می شود.
با پوِل کم ، نمي  توانیم چیز هاي خوب بخريم.

شايدمجبور شويم مدادي بخريم که نوکش 
زود مي شكند، يا کیفي که زود پاره مي شود.
راستی ، من چیز هايی را  مي خرم که مردم 

کشورمان ُدُرست مي کنند! تو چه طور؟

    

                   كم كم، زياد  

ضا متولی
•   علير

•   تصويرگر: حديثه قربان
  چی بخريم؟

31

91
دي

 
ک4

ود
د ک

رش

30

91
دي

 
ک4

ود
د ک

رش



•  سميه قلی زاده
•  عکاس: اعظم الريجانی

• دست ها به جلو،
• پای  جلو از زانو خم شود.

• پای عقب از زانو صاف باشد. 
• حاال شروع ُکن به دويدن .

•  جای پای جلو و عقب را عوض کن.
•  دوباره شروع  ُکن به دويدن .

•  پي تیكو... پي تیكو...

•  دست ها آويزان، 
•  يك پا به جلو، 
•  يك پا به عقب.

اين نرمش را 8 بار تكرار کنید.

نرمِش  اَسبي
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