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رحررحررحررحرحححررررففف دددووو ووو ففففف
ررففف

دوست من... سالم!
از ماه بهمن چه مي داني؟

ـ ماهِ تولّد من است.
ـ اسمِ دوست من است.

ـ پدر بزرگ مي گويد، ماه پيروزي انقالب اسالمي است.
واي! چه ماه خوب و قشنگي!

اميدوارم تو هم خوب باشي. كتاب خوان باشي. هميشه 
پيروز باشي.

تولّد انقالب اسالمي در ماهِ قشنگِ بهمن مبارك باد!
دوست تو، سردبير

• تصويرگر: هاجر مرادي
رحررحررحررحررحررحررحررحرحححححرررررررررررففف كيككيككيككيككيككيككيكيييييييكككككككك
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• طاهره خردور 
••• تصويرگر: سمينه خوبي

19بهمن
روِز نيروي هوايي

22 بهمن
روِز پيروزي انقالب اسالمي 

ايران

امااماامااماممممااااه نيننيننينيييننن ااا ااااازززززز رررررروووووزززززز دنددنددنددنددنددندننننننننندددددددددددد نچننچننچننچنچچچچچچ
اااههه

زنگ تفريح  بود. بّچه ها توي حياط مدرسه بدو بدو بازي مي كردند. همان موقع
 آقای مدير آمد. توی دستش يک قفس بود. توی قفس دو تا كبوتر بود. بّچه ها

 تعّجب كردند و دور آقای مدير جمع شدند. 
آقای مدير گفت: »بّچه ها، امروز22 بهمن است. روز آزادی و پيروزي ملّت ايران. به 

همين مناسبت  بياييد اين دو كبوتر را آزاد كنيم.«
دو تا از بّچه ها آهسته در قفس را باز كردند. كبوترها به طرف آسمان پريدند. 

بّچه ها دست زدند و هورا كشيدند. كبوتر ها هم خوش حال بودند و توي آسمان مي چرخيدند.
دوباره صدای جيغ و بازي بّچه ها بلند شد. 

12 بهمن
بازگشت امام خميني(ره) 

به ايران
15 بهمن

والدت حضرت زينب(س) 
و روز پرستار
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دداارررددد تتت دوو همهممههررراا مهمه خد ا همه را دوست دا رد       دخدخخخدداا
هههههههه هصههصههصههصههصههصههصهصصصصصصصصصصّصّ صقصصقصقققق

فرشته پريد و پريد و كنار گنجشک و چشمه نشست. 
فرشته پرسيد: »كي خدا را  بيش تر دوست دارد؟«

گنجشک جيک جيک كرد و گفت: » من! من خدا را بيش تر دوست دارم.«
چشمه ُقل ُقل جوشيد و گفت: »من! من خدا را بيش تر دوست دارم.«

مورچه كه دانه ي گندم به النه مي برد، آن را روي زمين گذاشت و گفت: 
ـ من! من خدا را بيش تر دوست دارم.

فرشته گفت: »چه خوب! خدا هم همه ي ما را دوست دارد.«

• ناصر نادري
•• تصويرگر: مهسا تهراني
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هسههسههسهسسسسسسسههههههههاااااااىىىىىىى دمددمددمددمددمدمممممممدددددددددرررررر اااااىىىىىى
ىىىىىى

•طاهره خردور• تصويرگر: هاجر مرادي

زنگ خورد. بّچه ها رفتند. جارو هم رفت، تا همه جا را تميز 
كند. كالس ها تميز بود. 

جارو گفت: »كالس تميز، جارو تميز!« و رفت توي حياط. چند 
دانه برگ روي زمين بود. برگ ها را جمع كرد و گفت: 

ـ كالس تميز، حياط تميز. جارو تميز!
 درخت گفت: »منم تميز!  منم تميز!«

جارو گفت: »نخير، تو برگ ريختي روي زمين. تو كثيف!«
درخت هم لج كرد و  همه ي برگ هايش را ريخت روي زمين. 

جارو گفت: »خيلي بدي.« و تند و تند برگ ها را جمع كرد.
 بعد هم قهر كرد و رفت گوشه ي حياط.

درخت گفت: »ببين، من بي برگ شدم، تو هم خاكي. دعوا بَس 
است، بيا آشتي.«
جارو گفت: »نه!« 

درخت گفت: »كالس تميز، حياط تميز.  مگر مي شود جارو كثيف؟!«
جارو تا   اين را شنيد، دويد كنار شير آب. خودش را ُشست.

آمد كنار درخت و خنديد. 
بعد دوتايي خواندند: »كالس تميز، حياط تميز، 

جارو تميز. درخت تميز، همه جا تميز! آشتي، آشتي!« 
و دوستي آن ها بيش تر شد •

اطاطا
تميز    مدرسه ي مدرسه ي 

•
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  • كلر ژوبرت 

امروز به يک مدرسه ي جديد رفتم. 
ربه بكشيد.« خانم معلّم گفت: »بّچه ها، نّقاشی يک َگُ

من بلد نبودم ُگربه بكشم. توی مدرسه ی قبلی، بغل دستی ام براي من نّقاشي می كشيد. 
يواش از دختر اين طرفی پرسيدم: »برايم می كشی؟« سر تكان داد كه، نَه. 

از دختر آن طرفی پرسيدم: »تو برايم می كشی؟« سر تكان داد كه، نَه.
با خودم گفتم: »چرا بّچه های اين جا اين شكلی اند؟«

خانم معلّم كنارِ من آمد و با مهربانی گفت: »اگر بّچه  ها  به جای تو بكشند، هيچ وقت 
نّقاشي ياد نمی گيری.«

من خجالت كشيدم. خانم معلّم گفت: »می توانی يک ُگربه ی عجيب و غريب بكشی. 
هر جوری كه دوست داری، هر رنگی كه خواستی.«

آن وقت كمی فكر كردم و يک ُگربه ی عجيب و غريب كشيدم. بعد با مداد آبی و 
نارنجی و سبز و بنفش رنگش كردم. 

بّچه ها گفتند: »خيلی شكل ُگربه نيست، ولی چه  قشنگ و با مّزه شده!«
حاال خيلی خوش حالم كه ُگربه ام را خودم كشيدم •

•نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من    نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   نّقاشی من   
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ِاسم من، 
اِسم تو

دخترك جلوي درِ مدرسه منتظر آمدن مادرش بود.
آقاي خبرنگار با ميكروفون جلو رفت و پرسيد: 

ـ دختر كوچولو، اسمت چيست؟
دخترك سرش را باال گرفت و گفت: »اسم خودت چيست؟«

آقاي خبرنگار گفت: »اسم من خبرنگار است.«
دخترك ميكروفون را نگاه كرد و پرسيد: »با اين چه كار مي كني؟«

آقاي خبرنگار جواب داد: »با مردم حرف مي زنم.«
دخترك نمي خواست حرف بزند. گفت: »ُخب، برو حرف بزن. 

من با غريبه ها حرف نمي زنم.«
آقاي خبرنگار ميكروفون را جلوِي دهان دخترك گرفت و 

گفت: »من غريبه نيستم. من خبرنگارم.«
دخترك چشم هايش را ريز كرد و گفت: »ُخب، من هم 

دانش آموزم.«
آقاي خبرنگار خنده اش گرفت. با مهرباني گفت: 

•   مجيد راستي   
• تصويرگر: شيوا ضيايي

نمننمنممممممننننننننن

َ

ِاسم من، ِاسمسممنمنمن، 
اِسم تو
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ـ نازنين خانم، حاال مي گويي اسمت چيست؟
دخترك اَخم كرد و گفت: »نه، نه!«

آقاي خبرنگار كه دلش نمي خواست دخترك را ناراحت كند، 
بلند شد و رفت.

دخترك از خودش پرسيد: »آقاي خبرنگار اسم من را از كجا مي دانست؟! 
من كه  نگفتم.«

دخترك دلش مي خواست مادرش زودتر بيايد تا از او بپرسد كه 
آقاي خبرنگار اسم او را از كجا بلد بود.
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ببعی بع بع توی  نّقاشی بود. هيچي دور  و برش نبود.
ببعی بع بع گرسنه شد. تشنه شد. دور و برش نَه آب بود، نَه علف بود. 
ببعی بع بع راه افتاد و بو كشيد. از پشت كاغذ بوي آب و علف مي آمد.

ببعی بع بع رفت پشت كاغذ. آن جا پر از آب و علف بود.
خوش حال شد. هی خورد و هی گفت: »به به! 

چه آبي! به به! چه علفي!«

اهاههااييي ّ ق

ببعی بع بع رفت پشت كاغذ. آن جا پر از آب و علف بود.
خوش حال شد. هی خورد و هی گفت: »به به! 

قّصه ي يک خطي   
 •  عليرضا متولّي

يک قّصه بود كه يک خط بيش تر نداشت. توي قّصه ي يک خطي 
يک ننه بزي زندگي مي كرد.

هيچ كس آن قّصه را كه فقط يک ننه بزي داشت، دوست نداشت.
تا اين كه يک روز ننه بزيِ قّصه، يک بزغاله به دنيا آورد. 

ننه بزي هر روز به بزغاله اش شير مي داد.
بزغاله هم سير مي شد و هي ورجه ورجه مي كرد. 

قّصه ي يک خطي خوش حال بود، چون شده بود يک
 قّصه ي چند خطي.

 •  الله جعفري

ببعی بع بع
ََََ

َ

ُ

َ

ُ
ُ

ُ
ُ

ُ
ُ

ُ

ََ
ََ

ََََ
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يک روز قول قول خان خواب آلو رفت كه بپرد باالی ديوار و 
قوقولی قوقو كند.

خاله پيرزن ديگ را گذاشته بود سر اُجاق تا بجوشد. 
قوقول خانِ خواب آلو ديگ را نديد. شاتاالپ اُفتاد توی ديگ. 

ديگ ُقل زد و قوقول خان، قوقول قوقول كرد.
همه دويدند و  قوقول خان را از ديگ بيرون آوردند. 

آب سرد رويش ريختند. دستمال خيس به سرش 
بستند. به پاها و پر و بالش روغن زدند. 

خالصه به خير گذشت، ولی... .
از آن به بعد قوقول خان به جای قوقولی 

قوقو، ُقل ُقلی قول  قول می كرد. 

تلفن مامان، دينگ دينگ، زنگ مي زند.
تلفن بابا، دانگ دانگ، زنگ مي زند.

من دوست دارم وقتي تلفن داشتم، دينگ دينگ دانگ دانگ، زنگ بزند.

تلفن
 •  محمود بر آبادي

ُقل ُقلی قول قول
 •  سوسن طاقديس

َ

َِ

َ

َ

ديگ ُقل زد و قوقول خان، قوقول قوقول كرد.
همه دويدند و  قوقول خان را از ديگ بيرون آوردند. 

آب سرد رويش ريختند. دستمال خيس به سرش 
بستند. به پاها و پر و بالش روغن زدند. 

خالصه به خير گذشت، ولی... .
از آن به بعد قوقول خان به جای قوقولی 

تصويرگر: نسيم بهاري•  تصويرگر: نسيم بهاري
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ديدديدديدديديييييدددد يسييسييسييسيسسس رسررسررسررسررسررسررسررسرسسسسسررررررررررررررر
ددد

 پسرك زد زير توپ. توپ به آسمان 
رفت. آن قدر رفت و رفت كه كوچک 

و كوچک تر شد. پسرك، اّول خيلی 
خوش حال بود كه توپ را شوت كرده است. 

دست هايش را به هم زد و گفت: »جانمی جان! 
به اين می گويند، شوت زدن!«

بعد همان جا ماند تا توپ برگردد. يک دقيقه 
صبر كرد. ده دقيقه صبر كرد. يک ساعت 

صبر كرد. اّما توپ برنگشت. 

يک شوت خيلی بلند
• مصطفي رحماندوست  • تصويرگر: حديثه قربان
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پسرك ناراحت شد و اوهو اوهو گريه كرد. آن قدر گريه كرد كه اشک هايش 
راه اُفتاد و يک جوی اشک شد!

هوا گرم بود. آفتاب به جوی اشک پسرك تابيد. اشک ها، بخار شدند و رفتند به 
آسمان. بخار اشک ها يک تّكه ابر قشنگ شد. ابرِ اشكي رفت كنار ابرهای ديگر. 
ابرها داشتند با هم توپ بازی می كردند. ابرِ اشكي توپ را شناخت. جلوتر رفت 

و گفت: »من هم بازی!«
يک مرتبه باد از راه رسيد و گفت: »بازی بی بازي! هوای زمين خيلی گرم شده. 

زود جمع شويد كه بايد بباريد و زمين را خنک كنيد.«
ابرها به هم نزديک شدند. سياه شدند. گرومب گرومب كردند و باريدند.

ابرِ اشكيِ پسرك به توپ گفت: »زود برو پايين. من هم باران می شوم و ُدنبالت 
می آيم.«

توپ برگشت و تاالپی اُفتاد تو بغل پسرك. ابرِ اشكي هم قطره قطره 
روی پسرك باريد.

پسرك توپش را ديد و خوش حال شد. 
هوا بارانی بود. پسرك ديگر بازی نكرد. توپش را برداشت و 

به خانه  رفت.
خدا را شكر! وقتي پسرك به خانه رسيد،

 قّصه ی ما هم به سر رسيد.

يک شوت خيلی بلند

َ
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منحاال تو با صداي بلند قّصه ی منحاال تو با صداي بلند قّصه ی منودرخت گيالس را تعريف ُكن.حاال تو با صداي بلند قّصه ی من و درخت گيالس را تعريف ُكن.

مكممكممكمككككككممم كسككسككسككسككسكسسسسسسس رعررعررعررعررعررعررعرعععععرررررررررووووو ووووو نمننمننمننمننمننمننمننمننمننمننمننمنمممممممممنننننننننننن
ممم

• سولماز خواجه وند

• تصويرگر: نيلوفر برومند

وووو
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جشن تولّد پشه كوچولو بود. زنگ زد به بادآقا و گفت: »مي آيي بادكنک ها را باد كني؟«
 بادآقا آمد. تا دَر را باز كرد، همه ي مهمان ها از پنجره پرت شدند بيرون. 

پشه كوچولو گوشه ي مبل را گرفته بود و داد مي زد: »يواش تر باااااد آقاااااا.مهمان هااااا...«
باد آقا زود از اتاق بيرون رفت و دَر را بست. پشه ها يكي يكي و يواش يواش از پنجره آمدند 

تو و سرجايشان نشستند. پشه كوچولو از پشت دَر به بادآقا گفت: »الزم نيست بيايي تو. 
بادكنک ها را همان جا باد ُكن.« 

بعد يكي يكي بادكنک ها را از الي دَر داد به بادآقا. بادآقا هم فوت، فوت و هوت، هوت 
يكي يكي بادكنک ها را باد كرد. 

پشه ها با نيش  خود از توي ليوان هايشان شربت مي خوردند كه يک دفعه دَر زدند.
پشه كوچولو دَر را باز كرد. همه فكر كردند باد آقا آمده است. ترسيدند. بعد يک فوت كوچولو 

را ديدندكه دستش پر از بادكنک بود. 
مهمانِ تازه گفت: »من همان بادآقا هستم. بادكنک ها را بادكردم، خودم كوچولو شدم.«

 پشه كوچولو بادكنک ها را گرفت و گفت: »خيلي ممنون. خودت هم بفرما تو.«
باد آقا كه اندازه ي يک فوت كوچولو شده بود، آمد توي اُتاق. مهمان ها ديگر پرت نشدند.

 پشه كوچولو گفت: »حاال كه آمدي، بيا كمک كن، شمع هاي كيكم را هم خاموش كنم.«

                                               •   محّمدحسن حسيني                                              •  تصويرگر: سمّيه عليپور

ايااياايايييياااددد ززز هنههنههنهننننههه مكممكممكمكككمممم،،، هنههنههنههنهننننهههههه

باد آقا وبادكنک ها
•

باد آقا باد آقاباد آقاباد آقاباد آقاباد آقاباد آقاباد آقاباد آقاباد آقا
بادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک هابادكنک ها

باد آقا باد آقا 
بادكنک ها

باد آقا 
بادكنک ها

باد آقاباد آقا باد آقاباد آقا باد آقاباد آقا باد آقاباد آقاباد آقا باد آقاباد آقاباد آقا باد آقاباد آقا باد آقاباد آقا باد آقاباد آقا باد آقاباد آقا باد آقاباد آقا باد آقا باد آقاباد آقا باد آقا
ووووووبادكنک ها

ُ

َ

َ
ِ

َ

ُ

ُ

َ
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فاطمه رادپور  •  عكاس: اعظم الريجانى •  طرح و اجرا:

بياييد با هم كاردستی دُرُست كنيم.  

وسايلی كه الزم داری:
 مقّوا و كاغذهای رنگی  لوله ي مقّوايي 

 چسب، قيچی  ماژيک يا مداد رنگی.

حاال اين شكل ها را دُرُست كن!

آدمك

سس
اكااكااكااكاكككككااااررر كككككككااا

ىتىىتىىتىتتتتتتتىىىىىىىى تستتستتستسسسسسسسسسس

لوله ي مقّوايي

آدمك

چراغِ خواب

14

95
ن 

هم
 ب

 5
ك

ود
د ك

رش



ـ واي!... يک عالَِم كاردستي قشنگ!

تو می توانی، شكل های ديگر هم ُدُرست كنی.تو می توانی، شكل های ديگر هم ُدُرست كنی.
خرس

خرگوش

ُگلدان
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ينيينيينينننننننيييييي نشننشننشنشششششششششش

باغچه، سفيد
زاغچه، سفيد

كبوتر و لونه، سفيد 
درخت و رودخونه، سفيد 

رنگ ُگالی باغ پريد 
زمستونِ برفی رسيد

يخ زده جوی كوچه
خبر نداره مورچه

يواش می آد پيشِ جو
به جو می گه: »آبت كو؟« 

چشماشو كه می بنده
ُسر می خوره، می خنده

برف
● اكرم كشايى

مورچه
● مريم هاشم پور

چشماشو كه می بندهچشماشو كه می بنده

مريم هاشم پور

چشماشو كه می بنده
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● شكوه قاسم نيا

• تصويرگر: سارا خرامان

وقتی كالغه پَر زد 
من توی ايوون بودم

وقتی كه قار و قار خوند 
من تو خيابون بودم

می خواست بگه كه برفه
من كه خبر نداشتم 

وگرنه قبلِ رفتن 
چترمو  بَرمی داشتم

من چرا اين شكلی ام؟! 
برام دماغ نذاشتی

آهان، خودم فهميدم
شايد هويج نداشتی! 

اين چيه جاش گذاشتی؟ 
يه سيبِ ُسرخِ كوچک 

با  اين دماغِ قرمز 
شدم شبيه دلقک

آدم برفی
● شاهده شفيعى

چتر
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شيششيششيششيشييييشششش امااماامامممممممااا منممنممنممنممنمنننننن

 مانا روي پاهايش خم شده است. آنا وارد مي شود.
آنا: (با تعّجب) چه كار مي كني؟ ورزش مي كني؟

مانا: نَه، مريض شده ام. دارم ميكروب هايي را كه توي بدنم هست، بيرون مي ريزم. 
آنا:  (دست او را مي گيرد و مانا مي ايستد) اِ اِ اِ ! چرا اين قدر رنگ و رويت پريده ؟ 

مانا: گفتم كه مريضم. ميكروب رفته توي بََدنم. داشتم ميكروب ها را از بََدنم بيرون 
مي ريختم. 

مانا: چه  طوري؟ مگر ميكروب را  اين طوري از بََدن بيرون مي كنند؟
مانا: ُخب، آره!

مي ترسي؟ مي ترسي؟ از چي از چي از چي مي ترسي؟ از چي از چي از چي از چي از چي از چي مي ترسي؟ از چي از چي از چي از چي از چي از چي مي ترسي؟ از چي از چي از چي از چي از چي از چي مي ترسي؟ از چي از چي از چي از چي از چي از چي مي ترسي؟ از چي از چي از چي از چي از چي از چي مي ترسي؟ از چي از چي از چي مي ترسي؟ از چي از چي از چي از چي از چي از چي از چي از چي از چي از چي از چي از چي مي ترسي؟ از چي از چي از چي از چي از چي از چي 
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بّچه ها، با دوستانتان نمايش هاي ديگري هم بازي كنيد.

  • محّمدرضا شمس
 • تصويرگر: سولماز جوشقانى

  • عّكاس: اعظم الريجاني

آنا:  نَخيرم. بايد بروي پيش دكتر. دكتر معاينه ات مي كند، اگر مريض بودي، 
دوا مي دهد. بعد تو دواها را مي خوري و خوب مي شوي. 

مانا: آمپول هم بايد بزنم؟ 
آنا َسر تكان مي دهد.

مانا: نَه. من آمپول نمي زنم. از آمپول مي ترسم.
آنا: حّتي بيش تر از ميكروب ها؟

مانا: بله.
آنا:  پس بلند شو زودتر با مادرت برو پيش دكتر و حساب 

اين ميكروب هاي بد جنس را بِرس.
مانا: باشه! 

مانا با بي حالي راه مي اُفتد و هر دو از صحنه بيرون مي روند.
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يک   پيدا كرد و پرسيد: »تو چي هستي؟« روزي 

 گفت: »من دَر هستم. دُنبال پيدا كردن ديوار هستم.«

 گفت: »من هم ُكّره االغ هستم. دُنبال پيدا كردن بار هستم«

 گفت: »من د

بعد هم    را باز كرد كه برود تو.

 گفت: »اين جوري نَه. اّول دَر بزن. بعد بيا تو.«

 دَر زد.  پرسيد: »كي هستي؟«   جواب داد: »من هستم.«

 گفت: »اين جوري نَه. اّول د

 گفت: »بيا تو.« و باز شد.  رفت داخل و از آن  طرف دَر آمد بيرون.

 مي خواست برود دُنبال كارش.

 گفت: »بيا تو.« و باز شد.  گفت: »بيا تو.« و باز شد. 

  داد زد: »كجا مي روي؟« 

 گفت: »مي روم دُنبال كارِخودم.«

  داد زد: »كجا مي روي؟« 

 گفت: »صبر كن من هم بيايم.«

 گفت: »نه، تو برو دُنبال كار خودت.«

 گفت: »باشد.« و رفت دُنبال كار خودش.

اين جوري شدكه  رفت دُنبال بارِخودش.  هم رفت دُنبال ديوارِ خودش.

ُكر ّه ا الغ و در

ُكّره االغ

َدر • محّمد رضا شمس

دددرررُ وو االالغغغ الُكُركرركرككُكُُررهرهررّهه الالالغغررررررركك • تصويرگر: سمّيه محّمديََُكر  ّه ا الغ و در ك
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 زير  خوابيده بود.

دام! يک  افتاد روي كلّه ي  . 

 بيدار شد و گفت: »آخ سرم!« و به  نگاه كرد.

 خواب بود.  دوباره خوابيد.

 . دام! دام! دو تا افتاد روي كلّه ي 

 بيدار شد و گفت: »آخ سرم، واي سرم!«

 گفت: »چرا به كلّه ام مي زني؟«

 بيدار شد و گفت: »آخ سرم، واي سرم!«

عصباني شد و به

 گفت: »من نَزَدم. هر وقت هايم مي رسند، خودشان مي اُفتند.«

 . دام! دام! دام! سه تا اُفتاد روي كلّه ي 

 گفت: »آخ سرم، واي سرم!«

دام! دام! دام! سه تا

 گفت: »ديدي، خودشان اُفتادند.«

 خنديد و گفت: »ديدم. فهميدم!«

بعد هم ها را برداشت و يكي يكي خورد.

 ُكّره االغ  
• ناصر نادري

ُكّره االغ

درختِ سيب

ُكّره االغو  

 درخت
اجاججججاا ننن اجاججججاا نيننينيييينننن ا

سيب

َ َ

َ ََ َ

َ ََ َ

َ
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ززززززييييييي ياباابااباابابببببببباااااااا

هواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيماهواپيما
•  تصويرگر: الله ضيايي

1   اين هواپيما از كجا به كجا مي رود؟ 
نام شهرها را در جدول حروف 

كامل كن.

2   كيف، ساك و كوله پشتي هاي 
شبيه به هم را با خط به هم وصل كن.

3   چند نفر از مسافرها، بّچه هستند؟ 
آن ها را بشمار.

به تعداد آن ها دور شيريني ها،
 خط بكش.

4   بال هاي هواپيما را رنگ بزن.
5   كدام وسايل را مي توان داخل 

هواپيما بُرد؟ روي آن ها، عالمت بزن.
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رفتار ها و احساسات من (8 جلدي)
نويسنده: سو گريوز

مترجم: فرزانه كريمي
انتشارات: موسسه ي نشر و تحقيقات ذِكر تلفن:66410041

در اين مجموعه، قّصه ي بّچه هايي را مي خواني كه 
براي هر كدام اتّفاقي افتاده است. يكي مي گويد: 

»من نگرانم.« يكي مي گويد: »من شجاع ام.« 
يكي ديگر هم مي گويد: »من مي ترسم و... .« 
اين قّصه ها را مي تواني بخواني و براي 

دوستت تعريف كني. 

قّصه هاي ني ني آموز
نويسنده: علي اصغر سيد آبادي

انتشارات: شهر قلم  تلفن: 6-77181545

 خرگوش كوچک در پارك دُنبال هم بازي مي گشت. 
فيلِ بزرگ را ديد و به او گفت: »مي آيي با هم سوار اال كلنگ 

بشيم؟« فيل بزرگ و خرگوش كوچک سوار االكلنگ 
شدند. بعد... .

 قّصه را بخوان تا ببيني چه پيش مي آيد.

بشيم؟« فيل بزرگ و خرگوش كوچک سوار االكلنگ بشيم؟« فيل بزرگ و خرگوش كوچک سوار االكلنگ 
شدند. بعد... .

 قّصه را بخوان تا ببيني چه پيش مي آيد. قّصه را بخوان تا ببيني چه پيش مي آيد.

شعر هاي چه كاره باشي؟ 
ُمّعرفي مشاغل براي كودكان به زبان شعر

نويسنده: مهري ماهوتي 
انتشارات: به نشر   تلفن: 3-7625001

خونه مي سازم با دامّ و دُوم            
اتاق و سقف و پشت  بوم و... .

اين شعر در باره ي شغل بّنا است.
بّنا، پيک موتوري، پرستار و ... . 

شعر شغل هاي ديگر را در اين مجموعه مي خواني.

ميمميمميمميمييييمممم
اتااتااتاتتتتتتتتااااااببب تكتتكتتكتتكتككك

مم
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من دُرُست راه 
می روم

 سر، گردن و بدن در يک راستا قرار مي گيرند. سر را در راستاي گردن و سينه نگاه داريد و به جلو نگاه كنيد.

راه رفتن ُدُرست:

َ

َ

من د

ر کيکيک ر

259راه رفتن نادُرُست
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ِ اَنارناربهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبه باغِ  اَناربهبهبهباغبهبهبهبهباغبهبهبهبهباغبهبهبهبهباغبهبهباغبهباغبهباغبهباغباغبهبهبهباغبهبهبهبهبهبهباغبهبهبهباغبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبهبه

رفتم به باغ اَنار
اون جا چی ديدم؟ يه مار!

ديدم كه خاله ماره
رو شاخه ی اَناره

ماره يه ُخرده بد بود
كلَک زدن بَلد بود

خودش رو جا به جا كرد
شبيهِ شاخه ها كرد

وقت چی بود؟ ناهارش!
فكر چی بود؟ شكارش!

صدای جيک جيک می خواست
 •  افسانه شعبان نژاد   •  تصويرگر: ميترا عبدالهيگنجشکِ كوچيک می خواست

رفتمرفتمرفتمرفتمرفتمرفتم
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اّما كالغ با قار قار
اومد نشست روی مار

با اون كالغ سنگين
وای! ماره اُفتاد زمين

كالغه قار و قار كرد
ماره چی شد؟ فرار كرد!

اَنار دونه دونه 
ماره خزيد تو لونه
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با مچ هر دو پا، يک توپ را نگه داريد.

روی زمين بنشينيد و پاهايتان 
را صاف وكشيده كنيد.

با مچ هر دو پا، يک توپ را نگه داريد.با مچ هر دو پا، يک توپ را نگه داريد.

روی زمين بنشينيد و پاهايتان 
را صاف وكشيده كنيد.

وووووووووورررررررررررززززززشششششش ابااباابابببببببببببببااااااااااااااازززززززززززيييييي،،،،،،،،

حركتحركت 
با توپ
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دست ها را پشتِ بدنتان تكيه گاه قرار دهيد.

در حالی كه توپ بين مچ   پاهايتان 
است، پاها را باال ببريد و پايين 

بياوريد.

ِدست ها را پشتِدست ها را پشتدست ها را پشتِ بدنتان تكيه گاه قرار دهيد.دست ها را پشتدست ها را پشت بدنتان تكيه گاه قرار دهيد.

در حالی كه توپ بين مچ   پاهايتان 
است، پاها را باال ببريد و پايين 

بياوريد.

 •  سميّه قلي زاده  •  عكاس: اعظم الريجاني

هركدام از بّچه ها، اين حركت را 8 بار تكرار كند. 
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  خّياط خيلی خوبی است. قرار بود براي لباس با 5 تا جيب بدوزد. 

يک روز  رفت پيش او و گفت: »لباسم را بده!«

مادربزرگ گفت: »هنوز تمام نشده. 5 تا دگمه و زيپش مانده.«

 5 بار بلند گفت: »بده، بده، بده، بده، بده!«

مادربزرگ گفت: »هنوز تمام نشده. 

 گفت: »باشه، باشه، باشه، باشه، باشه!« و لباس را تَن   كرد.

 با خوش حالي دويد و لباس از تَنش افتاد. 

5 بار گريه كرد و گفت: »اُفتاد، اُفتاد، اُفتاد، اُفتاد، اُفتاد!«

يک دفعه صداي زنگ آمد.  به طرف در دويد.  لباسش را هم دنبال خودش 

  : روی زمين كشيد. اين هم رَّد ِلباسِ

  زودتر دَر را باز كرد. خنديد و گفت: » آمده. 5 تا دگمه و زيپ 

 آمدند.  

ر را باز كرد. خنديد و گفت: »

و  هم برای لباست خريده.« 

لی لی لی لی لی... لباس نو!

با هم شدند6تا.   و   و  و  و  و 

اقااقااقاققققققااااااىىى111111 قآققآققآققآقآآآ ىىى ونوونوونوونوونوونوونونننننننننوووووووااادددههه اخااخاخخخخخااااااااا
1

• الله جعفرى
• تصويرگر: نوشين بيجاري

  پدربزرگآقاى1       خانم1   نى نىآقاى1       خانم1   نى نى1  مادربزرگ1  مورچه1  پدربزرگ1

با هم شدند6تا.  و  و 

6
 تا جيب بدوزد. 

ِِِِِ

َ

َ

ِ
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هيسهيس، 

ايايان يخيخ رچرچر رترترا تيتي يميم رگرگر: ريرير وصوصو صتصت • ىتىتى وهوهو اماما رهرهري همهم ••

ـ درختمون آب می خواد                                                                   
َسردِشه آفتاب می خواد

كی بود می گفت هيس هيس!
درختمون بيدار نيست؟ 

ـ منم منم زمستونم، الالال
خواب می آرم برای اين درختا

تا اومدم، با دستای سفيدم 
يواش رو شاخه ها پتو كشيدم

هيسهيسهيس، هيسهيس، هيسهيس، هيس، هيس، هيسهيس، هيس، هيس، هيس، هيس، هيسهيس، هيسهيس، هيسهيس، هيس، هيس، هيسهيس، هيس، هيسهيس، هيس، هيس، هيسهيس، هيس، هيس، هيس، هيس، هيس، هيس، هيسهيسهيسهيس، هيس، هيس، 
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ميمميمميمميمميمميمميميييييييممممممم ينيننننن ممممدددددااااا
•  محمود برآبادي  
• تصويرگر: گلنار ثروتيان

ماماني، 
همه ي اتوبوس ها 

بخاري دارند؟

بله پسرم!

بدو سوار 
شويم

هنوز كه 
نايستاده

زود سوار 
شويد!

 يک جا براي 
تو، يک جا 
براي من!

ماماني مي شود روي 
ماماني، پايت بشينم؟

راحتي؟ 

من كه نمي توانم جلويي 
خودم را هول بدهم

چه خوب كه جا براي 
نشستن هست!

آره پسر 
ُگلم

 آره، راحتم  عزيزم!

اُتوبوس سواري
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى
دفترانتشارات و تكنولوژي آموزشى

به نام خداى مهربان
ينينننيي ددد

رعرعررررررههه عشعشش

ي

  •  تصويرگر: شيرين شيخي

امام صادق(ع) فرمود:

 نيكي به فرزند، همان نيكي به پدر و مادر است.
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