
•   سرودهيمريمهاشمپور
•   تصويرگر:مهساتهرانی

چندروزازاينماه

 كالس ما پر شده 
       از ُگل ُسرخ و ميخك

معلّم مهربان 
       روز شما مبارك

روز تولّد تو 
         جشن ُگل و بهاره

هميشه مي درخشي
         اي پنجمين ستاره

ُخداجونم، من امروز
         دلم پُر از غم شده

از توي باغ دنيا 
          يك شاخه ُگل، كم شده

والدِت
اماممحّمدباقر)ع(

12ارديبهشت

24ارديبهشت

شهادِت
امامعليالنّقي)ع(

روزمعلّم
شهادتاستادُمطهّري

11ارديبهشت

جشن تولّد می گيريم 
       ُگل می ريزه از آسمون

مثل ما شادی می كنند
        فرشته های مهربون

والدِتحضرتفاطمه)س(
روزِمادر

نقشه ی ايراِن ما
           به ديوار كالسه 

دريايی كه پايينه 
           اسمش خليج فارسه

22ارديبهشت

10ارديبهشت

روزملّي
خليجفارس
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 چی شنيدی؟ چی شنيدی؟
چی ديدیچی ديدی

بشنو
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ب   

• 
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•

صداي ُقل ُقِل چشمه ها  را شنيدي؟
دشت هاي پُر از ُگل و سبزه  را ديدي؟

صداي زنگوله ي بزغاله ها را شنيدي؟
گردِش گلّه ها را توي صحرا ها ديدي؟
از اين ها كه ديدي و شنيدي، چي فهميدي؟

فهميدي كه طبيعت، نو شده. زمين دوباره 
َسرسبز و زيبا شده.

پس به طبيعت زيبا سالم كن و بگو:جشِن 
نو شدن مبارك باد!

                             سردبير                                       

•     تصويرگر:سارانارستان

•  كسي كه دانا شود، راه را پيدا مي كند.
•  اگر قولي دادي، به آن عمل كن.

•  پُشتكار داشته باش تا موّفق شوي.
•  سالمتي، باالتريِن نعمت است.

از امام اّول
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 ريزه ميزه  كناِر خاله ريزه نشسته بود.
خاله ريزه از شهر خودشان آمده بود. مهمانشان بود.

خاله ريزه پرسيد: »ساعت چند است؟«
ريزه ميزه برگشت، ساعت ديواري را نگاه كرد وگفت:  

»10دقيقه مانده به7«
كمي گذشت. خاله ريزه دوباره پرسيد: »ساعت چند است؟«

ريزه ميزه باز هم به ساعت نگاه كرد. گفت: »5 دقيقه مانده به7«
كمي بعد خاله ريزه دوباره همين را پرسيد.

ريزه ميزه با تعّجب به خاله نگاه كرد.
خاله ريزه  خنديد و گفت: » راستش نمي دانم در شهر شما، 

وقت اذان ِكي است! دلم مي خواهد نمازم را  اّول وقت بخوانم!«
ريزه ميزه  با خودش گفت: »خاله جان مهمان ماست. مهمان، عزيز 

خداست . بايد كاري برايش بكنم.«
يك دفعه صدايي توي گوشش گفت: 

»بدو بدو ريزه ميزه... چاره ی كار رو ميزه!«
ريزه ميزه دويد. گوشي تلفن  را برداشت.  

شماره گرفت: 192 
صدايي از آن طرف گفت:

ـ وقت اذاِن مغرب...
ريز ميزه با خوش حالي داد زد:

ــت اذان 10دقيقه  ــور نزند. تاوق ــان، دلت ش ـ خاله ج
مانده است!

اَلو، اَلو...

•  مهریماهوتی
•   تصويرگر:شيواضيايی

192
ساعات شرعي:

3

92
ت

هش
ديب

 ار
 8

ك
ود

د ك
رش



ّصه

دق
کاسموچن

ي

بادبادک

يكي بود، يكي نبود. بادبادكي بود كه نمي توانست پرواز كند.
تا مي رفت باال، پيچ و تاب مي خورد، كج مي شد و مي اُفتاد پايين.

يك روز او را بُردند پيش »بادبادك ساز« تا ُدُرستش كند.
 بادبادك ساز، خوب نگاهش كرد و گفت: »تو كه هيچ عيبي نداري. 

همه جايت سالم است. پس چرا نمي تواني پرواز 
كني؟«

بادبادك گفت: »فكر مي كنم تقصير باد است. 
تا مي خواهم بروم باال، ُدنبالم مي كند. من هم 
مي ترسم، َسرم گيج مي رود و مي اُفتم پايين.«

بادباك سازخنديد و  گفت: »باد كه ُدشمن تو نيست. 
او مي خواهد به تو كمك كند. حاال بُرو و سعي ُكن با 

باد دوست شوي.« 
بادبادك گفت: » َچشم!«

و رفت روي يك بلندي .يك، دو، سه گفت و پريد.
باد فوري آمد ُدنبالش. گفت:»آهاي باد، تو با من دوستي؟«

باد گفت:»معلومه كه دوستم!«
بادبادك خيالش راحت شد. خودش را داد دست باد.

باد هم او را بُرد باال و باالتر. باالتر از همه ي  

بادبادك هاي ديگر•

بادبادك ترسو
• شرارهوظيفهشناسبادبادك ترسو
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بادبادك، توي آسمان 
مي چرخيد. روي ابرها تاب 

مي خورد. يك مرتبه، آن باال باالها 
يك گوسفند سفيد ديد. از گوسفند 

پرسيد: »تو چه جوري آمدي اين باال؟«
گوسفندگفت: »من گوسفند ابري هستم. 

ما يك گلّه ايم!«
بادبادك نگاهي كرد. يك گلّه گوسفند 

ابري را ديد كه جلو مي آمدند. تابي خورد، به 
خودش گفت:» االن َسر به َسرشان مي گذارم!« 

بعد هم پشت َسر گوسفند سفيد قايم شد. صداي گرگ 
در آورد: اوو... اوو... اوو...

گوسفندهاي ابري ترسيدند. يك جا جمع شدند. شروع كردند به َسر و صدا 
كردن : بع، بع، برق... بع، بع، برق...

بادبادك جلو پريد و گفت: »نترسيد! شوخي كردم . من كه گرگ نيستم!بادبادكم.«
 اّما گوسفندهاي ابري حرف او را نشنيدند. از ترس آب شدند و چك چك از 

آسمان باريدند.
گوسفند سفيدجلو آمد و گفت: »ببين بادبادك، من نترسيدم و ماندم!« 

آن وقت، بادبادك و گوسفند سفيد با هم دوست شدند. دنبال هم 

دويدند و گرگم به هوا بازي كردند•

• مجيدراستي

•   تصويرگر:شيرينشيخی

گوسفند ابريگوسفند ابري
وبادبادكبادبادك
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موشکولو
•  شهرامشفيعی

•   تصويرگر:سيدميثمموسوی

لبخندک

ُمرّبا		 
دكتر از موشكولو پرسيد: »تو مربّا را با 

كره می خوری يا با خامه؟« 
موشكولو گفت: »با هيچ كدام! من مربّا 

را با انگشت می خورم!«

هزار	پا
هزار پا به موشكولو گفت: 

»من پادرد دارم. يك كم پايم را مي مالي؟«
موشكولو پرسيد: »كدام پايت درد مي كند؟«

هزارپا گفت: »هر هزارتايش!«

ذّره	بین
از موشكولو پرسيدند: »به مگسی كه از پشت 

ذّره بين به ما نگاه كند، چه می گوييم؟«
جواب داد: »می گوييم سالم خرمگس!«

تخم	مرغ
تخم مرغه مي لرزيد.

پرسيدند:»چي شده؟«
گفت: »خواب ديدم نيمرو 

شدم.«           
                 طاهرهخردور

لباس	راحت
الك پشته الكش را درآورد و 
گفت: »آخيش...حاال مي توانم 

با لباس راحت توي خانه 
بگردم!«

شكوهقاسمنيا

						شکمو
بادكنك كوچولو خيلي شكمو 
بود. هي  مي گفت:»من ُگشنمه.«

 مامانش تُلمبه راگذاشت 
توي دهنش و گفت:»بخور تا سير 

بشوي!«  
محمدرضاشمس

فیل	و	مورچه
مورچه خوابيد رو زمين، به فيله گفت: 

»بي زحمت پشتم را لگد ُكن 
تا خستگي ام دربرود!«

ناصركشاورز
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از راست به چپ
1. خانه پنجره و .... داردـ  اسم اين مجلّه است
2. استخر كوچك توي حّمامـ  دوست بادبادك

3. وقتي تشنه مي شويم، مي خوريمـ  آن را شانه بزن
4. با مسواك تميز مي شود

5. بخوان... ياد بگيريـ  آخرين عدد يك رقمي
6. ورزش توي آب  ـ خورشيد گرما و ... دارد

7. نو و تازه نيستـ  صداي ناله

فقط3 پروانه به سمت چپ پرواز مي كنند. پيدايشان كن!

از باال به پايين
1. نزديك نيستـ  روي آن مي خوابيم
2. خدا ... دوست داريمـ  غذاي جوجه

 3.  نانوا مي پزدـ   اين يا...
4. تِن آدم

5. بر عكس بخواني، مي شود » بو «ـ  به آهن ربا مي چسبد
6. دختر ها چين چيني اش را دوست دارندـ  موقع تعّجب مي گوييم

7. دوست بادمجانـ  توي سبزي خوردن است

دی
مرا
هاجر

رگر:
•  تصوي

765
43

211
2
3
4
5
6
7

بازي بازي، نَبازي

تحلكن!
خود
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سالم »بهار قشنگه«

خوش اومدي به اين باغ
چه خوب كه باز اومدي
از ما گرفتي ُسراغ

هر جا كه پا گذاشتي
سبزه به جا گذاشتي

اّما هنوز نگفتي
كجا بنفشه كاشتي

 • شرارهوظيفهشناس

بهار قشنگه

در خت كوچه
سالم درخِت كوچه

چه سبز و قد بلندي
با قلقلك هاي باد

خش و خش و خش  مي خندي

شايد تو فاميل باشي
با دفتر و مدادم

كاشكي بوسم مي كردي
وقتي آبت مي دادم

   • مريمهاشمپور

يمی
گارح

ر:ايل
صويرگ

•   ت شعرهاي بهاري
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               بهار شد و موش موشي
بيرون اومد دوباره
رسيد كنار باغچه
ديد پيشي ُگل مي كاره

موش موشي گفت به پيشي:
- بَه، چه ُگاليي كاشتي
معلومه مهربوني

پس بيا آشتي آشتي
• افسانهشعباننژاد

سفر

دلم مي خواد برم سفر
همراِه مادر و پدر

با شاپرك ها بِپَرم
شادي رو هر جا بِبَرم

تو دفترم ُگل بكشم
َطعِم بهارو بِچشم

  • بابکنيکطلب

آشتي
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ستاره ي نقره اي
توي آسمان يك ستاره ي نقره ای بود. 

يك روز چشمش به ُكره ي  زمين اُفتاد. 
ديد آدم ها خانه می سازند و درخت 

می كارند. ستاره گفت: »ای كاش، من هم در 
ُكره ي  زمين بودم!«

 و رفت كنار ماه و گفت: »می توانی من را به 
ُكره زمين ببری؟«

ماه گفت: »معلومه كه نه!« ستاره خيلی ناراحت شد. 
ماه دلش سوخت. ستاره را روی بنِد نورش نشاند. 

او را نزديك ُكره ي  زمين بُرد. ستاره خوش حال 
شد و چشمك زد.

رضا بوذری ـ 7 ساله ازتهران

آدم برفی
زمستان بود. برف زيادی باريده 

بود. بّچه ها با خوش حالی، آدم 
برفی ُدُرست كردند.

وقت ظهر، هوا كمی گرم 
شد. آدم برفی آرام آرام 

آب می شد. بّچه ها خيلی ناراحت 
شدند. با هم فكر كردند. يكی از 

آن ها گفت: »ما بايد آدم برفی را به 
سايه ببريم تا ديرتر آب شود.«

آن ها آدم برفی را به جای سرد بردند.
 هم آدم برفی، هم بّچه ها خوش حال شدند.

مهدی قاسم زاده- از چالدران

نردباِن خسته
يكی بود، يكی نبود. نردبانی بود كه از نردبان 

بودن خسته شده بود. به خاطر همين، از 
صاحبش خواست كه با چوب او يك صندلی 

درست كند.
صاحبش قبول كرد. با چوب نردبان، يك 

صندلی درست كرد.
نردبان  حاال  خوش حال 

بود. چون ديگرخسته 
نبود. هم خودش می توانست 
استراحت كند، هم ديگران 
می توانستند روی او بنشينند 

و خستگی در كنند.
    اميرحسين فرهمندـ7ساله

ک
وچ

نويسندگانك

درخِت مهربان
يكی بود، يكی نبود. درختی بود كه 
با يك پسر دوست بود. با او خيلی 

بازی می كرد.
پسر و درخت با هم بزرگ می شدند. 

تا اين كه درخت پير شد. آدم ها 
آمدند كه او را قطع كنند. 

پسر خيلی ناراحت شد. درخت هم 
همين طور. ولی درخت به پسر گفت: 

»ناراحت نباش. از اين به بعد، از 
صندلِی من استفاده كن.«

زهرا سادات مير اسماعيلي
از تهران

می
ظي
اع
ند
ر:
رگ
وي
ص
ت  

•

10

92
ت

هش
ديب

 ار
 8

ك
ود

د ك
رش



دو تا كالغ
دوتا كالغ بودند، يكی مرد و يكی زن. تابستان 

آمد و آن دو كالغ، زن و شوهر شدند. آن ها دنبال 
چوب گشتند تا النه ای زيبا درست كنند.

يك روز كه هوا آفتابی بود كالغ ماده يك تخم 
زيبا گذاشت. ولی روباه بدجنس آمد و تخم او را 
برداشت. كالغ ماده از ترس پريد و قارقار كرد. 

كالغ نر آمد و گفت: »چه شده است؟« 
كالغ ماده، داستان را برايش تعريف كرد. كالغ نر 

عصبانی شد. اّما كالغ ماده گفت: »ناراحت نباش. من 
چند تا تخم ديگر در شكم دارم. می توانم باز هم 

تخم بگذارم.«
كالغ نر خوش حال شد. كنار النه نشست تا مواظب 

كالغ ماده و تخم هايش باشد.
ستوده فريجی ـ از تهران

درخت  بي ميوه
يك درخت بود كه اصال ميوه نداشت. درخت 

بی ميوه ناراحت و غمگين بود. روز ي مردی 
از كنار درخت می گذشت. كنار ش نشست و 

گفت: »عجب سايه ای! اگر ميوه نداری، سايه ی 
خوبی داری.« 

درخت خوش حال شد و با خودش گفت: »پس 
خدا من را هم دوست دارد كه به من سايه  

داده است!« او ديگر غمگين نبود.
محمدحسين سعادتی ـ از تهران

كالِس تنها
يكی بود، يكی نبود. عصر چهارشنبه بود. 

بّچه ها از كالس خداحافظی كردند. كالس 
خيلی ناراحت شد و گريه كرد. بّچه ها 

صدای گريه او را نشنيدند.
صبِح شنبه شد. بّچه ها به كالس وارد شدند. 

كالس، با ديدن بّچه ها خوش حال شدو 
خنديد. اين دفعه بّچه ها صدای خنده ي او 

را شنيدند. كالس از تنهايی در آمد.
ساجد ترابی كندلجی ـ از مرند

فيل اومد آب بخوره
فيل اومد آب بخوره، عكس خودش را در آب ديد. 
چون رودخانه پر از ماهی قرمز بود، فيل خيال كرد 

صورتش پر از خال قرمز شده. ترسيد و فكر كرد 
مريض شده. رفت به خانه و استراحت كرد. عصر آمد 
و دوباره خودش را توی آب ديد. ديگه خال های قرمز 

نبودند. چون ماهی ها به آن طرف رودخانه رفته بودند.
اميرحسين فرهمند ـ 7 ساله
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يكي بود، يكي نبود.كدويي بود كه خال  هاي بزرگي داشت.هر كس اين كدو را 
مي ديد می گفت: »اَه، اَه... چه كدوی زشتی! كی دلش می آيد آن را  بخورد؟«
يك روز پيرزن گرسنه اي كدو ي خال خالي را ديد و گفت: »چه كدوي 

بزرگي! خيلي هم قشنگ است. من آن را مي َكنم ، به خانه  مي برم،  مي پزم و  
مي خوَرمش.«  

در همين موقع، كدو  به حرف آمد و گفت: » نه، اين كار را نكن! به جايش سه 
تا آرزو كن!« 

پيرزن قبول كرد و گفت: » آرزوي اّولم اين است كه جوان شوم.« 
كدو گفت: »يكي از خال هاي مرا بَكن. آن را روي پيشاني ات  بگذار تا به 

آرزويت برسي.«  
پيرزن همين كار را كرد. يك دفعه آسمان رعد و برقي زد. پيرزن به آرزويش 

رسيد و شد يك دختر جوان. از خوش حالي باال و پايين پريد و گفت:»حاال 
آرزوي دّومم! من يك خانه ي قشنگ مي خواهم.«

كدو گفت:» يك خال ديگِر من را بردار.آن را روي سنگ بگذار و منتظر شو.« 
پير زن همين كار را كرد.آسمان رعد و برقي زد. سنگ تبديل شد  به يك 

خانه ي زيبا. 
پيرزن گفت: »آرزوي سّوم من اين است كه همه دوستم داشته باشند.« 

كدو گفت:» يك خال من را بردار، بگذار روي زبانت تا هميشه 
حرف هاي خوب بزني.« 

ازه
افسانههایت

•  نسرينمهاجراني
•  تصويرگر:حديثهقربان
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پير زن اين كار را  هم كرد. او به آرزوي سّومش هم رسيد.
 ناگهان كدو به شكل يك پري  درآمد و رفت به  آسمان. 

خال هايش هم شدند ستاره هاي آسمان. 
 حاال پيرزن، جوان شده بود، يك خانه ي قشنگ 

داشت، مردم  هم به حرف هايش گوش مي كردند، 
ولي هنوز گرسنه بود  •
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شاعر:ناصر كشاورز
ناشر: پيدايش

تلفن:66970270

 »يك اسم و چند قّصه« 
مجموعه ي 15جلدي

از:گروه نويسندگان
ناشر: چكه

تلفن:77181545-6

» اَتل َمتل شعر« 
مجموعه  ي3جلدي

  »كتاب هاي نارنجي« 
مجموعه  ي 52جلدي

از:گروه نويسندگان
ناشر: قدياني

تلفن:6404410

» كوچولوهاي دانشمند« 
مجموعه ي3جلدي 

مترجم:ساجده تقي زاده
ناشر: پيدايش

تلفن:66970270

»حساب و سرگرمي 
براي پيش دبستاني ها«
 مجموعه ي 3جلدي
مترجم:محسن زعيم

ناشر: غنچه
تلفن:66480363

ستاره ها چه كسي هستند؟
نويسنده: سوسن طاقديس

ناشر:سروش
تلفن:88345063-8

قّصه هاي خوب ،   براي بّچه هاي خوب

خودت بخوان
نويسنده: الله جعفري

ناشر: امير كبير
تلفن:33933996

من هم بازی
نويسنده: سرور كتبی

ناشر:به نشر
تلفن:88951740
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• تصويرگر:نيلوفرميرمحمدی• طاهرهخردور

نبنويس

آدم	برفيكیك	خامه	ايتنگ	ماهی

كرم

خروس
قو

اردک غاز جوجه

مثل این شکل ها:نگاه کن، فکر کن،  و شکل های تازه بساز.

ُ	
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هاچين واچينهاچين واچين

شعباننژاد
 • افسانه

وست
حماند

طفير
 • مص

يمي)شاهد(
 • جعفرابراه

بود وبودوبود

اسمش چيه؟

اسمش چيه؟
چون هوا خيلي سردهنشسته پشت پردههمسايه ي اون، دره پنجره

بود و بود و بود، سه تاقّصه بود.

اّولي را بابا گفت. بّچه شنيد و خنديد.

دّومي را مامان گفت.بّچه شنيد و خوابيد.

سّومي را كسي نگفت.كجاست؟ توي كتابه. 

طفلكي خواِب خوابه.

اسمش چيه؟
 جورابه

توي مغازه، خوابه

خواب مي بينه پريده

به آسمون رسيده

ماه، اونو پاش مي كنه 

اَبره نگاش مي كنه

اسمش چيه؟

يراد
ناحبيب

ويرگر:ث
•  تص
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