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دوست من

• تصويرگر: مهديه قاسمي

روز آخر مدرسه بود. دو تا كالس اّولي توي حياط بودند.
اّولي گفت: »من تابستان پيِش مادربزرگم مي روم.«

دومي گفت: »من پيش مادربزرگم نمي روم. او پيش ما مي  آيد.«
اّولي پرسيد: »مادربزرگ تو چه شكلي است؟«

دومي تُندي از توي كيف، دفترش را در آورد و شكِل مادربزرگش را كشيد.
اّولي هم شكِل مادربزرگش را كشيد.

اّولي گفت: »بيا بگير. مادربزرِگ من پيش تو باشد.«
دومي هم گفت: »بيا بگير. مادربزرِگ من هم پيش تو باشد.«

كالس اّولي ها نّقاشي هايشان را به هم دادند. از هم خداحافظي كردند و رفتند.
آن ها آخر تابستان با  اميد به خدا دوباره به مدرسه مي آيند تا كالس دومي بشوند.

                          مجيد راستى
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3  خرداد

18 خرداد

14 خرداد

  • تصويرگر: مرتضي رخصت پناه

فتح   خرمشهر

روز جهاني قدس
در اين روز، مسلمانان جهان 

براي آزادي فلسطين 
راه پيمايي مي كنند.

رحلت امام خميني )ره(،
رهبر انقالب اسالمي
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25  خرداد

10 خرداد

16 خرداد

عيد فطر
روزه گيرِ كوچك، عيد فطرت مبارك!

مسجد امام حسن مجتبي )ع(تّولد امام حسن مجتبي )ع(

شهادت امام علي )ع(
امام علي )ع( فرمود: »نيكي به پدر و مادر، بزرگترين وظيفه است.«
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خداي خوب من

•  مهري ماهوتي   
• تصويرگر: عاطفه ملكي جو

وقت اذان، گنجشك ها پريدند سر ديوار. اميد دويد توي اتاق. بوي غذاي خوش مزه مي آمد.
اميد گفت: »كاشكي روزه ي من هم كلّه گنجشكى نبود.«

مامان او را بوسيد وگفت: »روزه ي كلّه گنجشكي هم خيلي خوب است. حاال لطفاً اين سيني را 
براي عموسهراب بِبَر. چيزي به افطار نمانده.«

اميد سيني غذا را برداشت و از خانه بيرون رفت. رسيد به دّكه ي روزنامه فروشي عمو سهراب. 
جلوي روزنامه فروشي هيچ كس نبود، فقط گنجشك ها بودند.

عمو سهراب براي گنجشك ها ارزن مي پاشيد. آن ها هم دانه مي خوردند. اميد سيني 
افطاري را به عمو سهراب داد.

عمو گفت : »ممنونم. خدا  قبول كند! اميد جان مي داني هر كس كه 
به روزه دار، افطاري بدهد، اندازه ي همان روزه دار پاداش دارد؟«

 اميد هم خوش حال شد. مثل يك گنجشك  جيكان  شاد و بازي گوش 
به خانه دويد.

جيكان وقت چي بود؟ وقت اذان.

امام صادق)ع( فرمود:
»هر كس به روزه داري افطاري بدهد، 

پاداشش مثل پاداِش روزه دار است.« 

جيك جيكان
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خانه ی بينا و تينا يك چيز كم داشت.
بينا گفت: »درخت!«

تينا گفت: »ُگل!«
مامان گفت: »هم درخت، هم ُگل، هم ُگلدان . اّما اّول، باغچه.«

بابا گفت: »راست گفتى! ما كه باغچه نداريم.«
بينا گفت: »پس اّول، باغچه.«

تينا هم گفت: »پس اّول، باغچه.«
بينا و تينا به مامان و بابا كمك كردند و با هم يك باغچه وسط حياطشان ُدُرست كردند. 

بابا، توي باغچه چند درخت كاشت.
مامان، گوشه و كنار باغچه چند ُگلدان گذاشت. تينا و بينا توی ُگلدان ها ُگل كاشتند.

بعد با هم تاب بازی  كردند. 

• رفیع افتخار 
• تصويرگر: نسیم نوروزي

يك قّصه
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•  مصطفي رحماندوست   
• تصويرگر: نسیم بهاري

زمين ما

من را كه حتماً مى شناسى. همان چيزی هستم كه هر شب ساعت نُه، توي كيسه های در بسته 
به مأموران شهرداری مى دهى.

تا حاال زباله را نّقاشى كرده ای؟ شايد من را اين جوری نّقاشى كنى:
يا اين جوری:

مادرِ پوف و پيفم
زباله ام، كثيفم

من اّولش غذا بودم 
تو خانه ی شما بودم

چای بودم و ميوه بودم، 
حاال چى ام؟ زباله 
بايد برم تو چاله.
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بعضى ها به من »طالی كثيف« مى گويند، يعنى با اين كه كثيف و بد بو و دور انداختنى شــده ام، 
اّما هنوز ارزش دارم. من مى توانم به كود طبيعى تبديل بشوم و به درخت ها و مزرعه ها نيرو 

ببخشم. مى توانم به سوخت تبديل شوم و كارخانه ها را راه بيندازم. 
تو شايد من را دوست نداشته باشى، اّما بعضى از آدم ها پول زيادی از من به دست مى آورند. حاال 
فقط يك حرف ديگر دارم. كمى فكر كن و ببين زباله ها چه فايده های ديگری برای مردم دارد.  

دوست تو: زباله
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يك قّصه

يك پيچ پيچي نخودچي بود كه يك پيچ، دو پيچ، ســه پيچ داشت. پيچ سومش را آگوالخِ 
دماغ سوراخ دزديده بود.

يــك روز پيچ پيچي نخودچي راه اُفتاد برود، پيچــش را پس بگيرد. رفت و رفت تا به كوه 
 بلندي رســيد. كــوه جلويش را گرفــت. پيچ پيچي نخودچي گفت : »بــرو كنار مي خواهم 

َرد بشوم. اگر نروي َبد مي شوم.«
كوه گفت : »نمي شود. آگوالخ دماغ سوراخ خوشش نمي آيد.«

پيچ پيچي نخودچي گفت: »ُخب، خوشش نيايد.« و دور كوه پيچيد. 
كوه پيچ پيچي شد. گيج گيجي شد. هي دور خودش پيچيد. هي دور خودش چرخيد. 

 پيچ پيچــي نخودچي رفت تا بــه رودخانه ي پُر آبي رســيد. رودخانه جلويــش را گرفت. 
پيچ پيچي نخودچي گفت: »برو كنار مي خواهم َرد بشوم. اگر نروي بد مي شوم.«

رودخانه گفت: »نمي شود. آگوالخ دماغ سوراخ خوشش نمي آيد.«
پيچ پيچي نخودچي گفت: »ُخب خوشش نيايد.« و رودخانه را پيچ و واپيچ كرد. 

آن را پيچاند و گيج كرد. رودخانه گيج خورد و رفت. دور خودش پيچ خورد و رفت. 
پيچ پيچي نخودچي رفت تا 

به غارِ آگوالخ رسيد. 
آگوالخ دماغ ســوراخ تا او را 
ديد داد زد: »جلو نيا كه جادوت 

مي كنم. مثل يك ُكپّه برف پاروت 
مي كنم.«

• محّمدرضا شمس  • تصويرگر: سمیه محمدي
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پيچ پيچــي نخودچي گفت: »پيچم را بِده، بگذار بروم. اگر ندهي، پيچ پيچي ات مي كنم. مثل 
خودم، نخودچي ات مي كنم.«

آگوالخ دماغ سوراخ گفت: »اگر پيچ پيچي ام كني، مثل خودت نخودچى ام كنى، پيچت را 
مي دهم. من خيلى دوست دارم مثل تو پيچ پيچى نخود چى بشوم.«

پيچ پيچي نخودچي دور آگوالخ، دماغ ســوراخ پيچيد. آگوالخ  پيچ پيچي شــد. 
نخودچى شــد. پيِچ پيچ پيچي نخود چي را پــس داد. پيچ پيچي نخودچي هم 

خوش حال و خندان به خانه برگشت.
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•  افسانه شعبان نژاد 

سوزن و نخ، دوتايى
پارچه ای پيدا كردن
پارچه رو با هم ديگه

دامنى زيبا كردن
  

دامنو زودی بُردن
برای خاله موشه
تا موقع عروسى

دامنشو بپوشه                                                                                            

بادبادكه
• شاهده شفیعي 

پنجره وقتى باز بود
بادبادكه چه كار كرد؟ 
نخش رو داد دسِت باد

يواشكي فرار كرد

اين طرف  اون طرف رفت 
رفت و رسيد به يك دشت

باال و باالتر رفت
روي زمين بَرنگشت 
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سالم
• مريم هاشم پور 

سالم سالم، قاصدك
نديدي توي َدشتم؟
الي ُگل و سبزه ها 
ُدنبال تو مي گشتم 

خبر دارم كه هر روز 
فكر نسيم و بادي 

فوت مي كنم به موهات 
چون تو اجازه دادي           

خبر داري؟
• خاتون حسني 

درخته گفت: »آهای ابر 
تشنمه، آب نداری؟ 
خبر داری چند روزه 

منتظرم بباری؟«  

اَبره تكون تكون خورد 
تَرق تروق صدا داد

همين كه جابه جا شد 
دو قطره بارون افتاد 
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يك كار خوب

به خانه تان نگاه كن. هر چيزی جايى دارد. وقتى 
تشنه مى شــوی، الزم نيست دنبال ليوان بگردی 

چون مى دانى كجاست و آن را برمى داری. 
يا سرِكالس، مى دانى جايت كجاست و 

هر روز سرجايت مى نشينى. 
الزم نيست ُدنبال جا بگردي. 

نظم دارد
امير از مدرسه به خانه مى آيد. كفش هايش را در جاكفشى مى گذارد. روپوشش را به جالباسي 
آويزان مى كند. لباِس راحتى مى پوشد.دســت هايش را صابون مى زنــد و غذا مى خورد. كمى 

استراحت مى كند. مشق هايش را مى نويسد.
وسايل و كيفش را برای فردا آماده مى كند و سراِغ بازی مى رود.
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• سپیده خلیلی   • تصويرگر: عاطفه فتوحی

نظم ندارد 
اميد از مدرسه به خانه مى آيد. يك لنگه كفشش 

را ايــن طــرف و لنگه ی ديگــرش را آن 
طــرف مى اندازد. روپوش مدرســه اش 
را درنيــاورده، ناهار مى خــورد. بعد از 
ناهــار مى خواهد بازی كند، اّما مامانش 

مى گويد: »تا مشــق هايت را ننويسي، از 
بازی خبری نيست.«

كي نظم دارد؟
وقتى مجبور نيستى ُدنبال چيزی بگردی.كم تر اشتباه مى كنى. حواست جمع تر است.كم تر 
عصبانى مى شوی و بيش تر از وقتت استفاده مى كنى. پس تو يك دانش آموز منّظم هستي. 

كي منّظم نيست؟
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شعرهاي شنيدني

پروانه         
• صبا فیروزي

پروانه توي ُگلخونه س
نشسته روي ُگلدون

دلش مي خواد بازي كنه
با برگ ُگل هاي اون

 باال و پايين مي پَره
 خوش حاله و مي خنده

مي گه: »همين جا مي مونم
هيشكي درو نبنده!«

خطِ سفيد        
• شبنم حسامي

كى باز تویِ آسمون
خطِ سفيد كشيده؟

يعنى چه جوری دستش
به اون باال رسيده؟

جواِب اين سؤال رو
فوري خودم فهميدم
چون كه هواپيما رو
همراه دودش ديدم
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نسيم         
• شراره وظیفه شناس

درخت سيب باغم 
نسيم اومد ُسراغم 

شاخه هامو تكون داد
خوش حاليشو نشون داد

دوباره خندونم كرد 
شكوفه بارونم كرد

پينه دوز         
• شكوه قاسم نیا

نَه نخ دارم نَه سوزن
نَه كفشى را مى دوزم

پس مى شه لطفاً بگين
من چرا پينه دوزم؟
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بازی، سرگرمى

•  تصويرگر: سپید

به تصويرها  خوب نگاه كن، قّصه را حدس بزن. به ترتيب شماره گذاري كن.

از روي شكل هاي سمت راست، شكل مناسبِ جاي خالي را پيدا كن و 
دور آن خط بكش.
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•  تصويرگر: علي خدايي

جمله ي مربوط به هر تصوير را با شماره مشخص كن.

2- اين جوراب براي من كوچك است.
1- اين جوراب اندازه ي من است.

4- اين جوراب سوراخ است.
31- اين جوراب براي من بزرگ است.
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هوا سرد بود. بيد بيدو 
روی شاخه ی درخت 
نشسته بود و از سرما 

مى لرزيد. كم كم از روی 
شاخه ُسر خورد و يواشكى 

رفت توی النه ی خانم كالغه.
بّچه كالغ ها او را ديدند. 

بّچه كالغِ كوچكه گفت: »وای... چه خوشگل 
است! ماِل من است.« و بيدبيدو را برداشت.

يك قّصه

• ارغوان غالمي
• تصويرگر: سحر حقگو
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بّچه كالغ بزرگه گفت: »نَه خير، مال خودم است.« و بيدبيدو را به زور از او گرفت. 
 بّچه كالغ كوچكه با گريه گفت: »من از تاريكى مى ترسم، بايد پيش من بماند!« 

و با نوكش بيدبيدو را كشيد.
 بّچه كالغ بزرگه گفت: »ترس تو مهم تر است يا بازي من؟« 

و كلّه ی بيدبيدو را كشيد. 
 بيدبيدو دردش آمد. گريــه اش گرفت. داد زد: »ولم 
كنيد! دعوا نكنيد! يك شب پيش تو مى مانم، يك 

شب پيش او.«
اّمــا بّچه كالغ هــا گوش نمى دادنــد. دعوا 

بيش تر شد و قار قارشان بلند شد. 
 مامان كالغه از راه رسيد و پرسيد: »براي 

چي دعوا مي كنيد؟«
را نشــان  بّچه كالغ ها با گريه بيدبيدو 

دادند.«
مامان كالغه بيد بيــدو را كه ديد، گفت: 
»وای… كرم شــب تاب بيچاره! چى به 

سرش آورده ايد؟« 
بعد هم بيد بيدو را ناز كرد. او را گذاشت 
وســط النه و گفــت: »اين جا كه باشــد، مال هر 

دوتايتان است.« 
بيدبيدو نفس راحتى كشيد و توي جای گرم و 

نرمش خوابيد.
آن شب النه ی كالغ ها تا صبح روشن بود.
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كاردستى

• سمانه قاسمی
• عّكاس: اعظم الريجاني

دوست داري مدادهاي رنگ رنگي داشته باشي؟
پس دست به كار شو. اّول اين چيزها را آماده كن:

چند تا مداد، ماژيك هاي رنگي، چسب مايع، كاغذ و قيچي.

اّول با قيچي چند نوار باريك از كاغذ بِبُر. 
روي نوار ها را با ماژيك ها نّقاشي ُكن. 

 حاال به هر كدام از مدادهايت چسب بزن. 
نوار ها را آرام آرام دور آن ها بپيچ.

مي تواني همين كار را با ليوان كاغذي ات هم انجام بدهي.

1

2

3

4

مداد هاي رنگ  رنگي
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دايى جان مى خواهد با دختر جان يك آزمايش انجام دهد.
• وسيله هاي الزم:  يك تخم مرغ  نمكدان

دايي جان از دختر جان مي خواهد كمي نمك 
 روي ميز بريزد و تخم مرغ را ايستاده 

روي آن بگذارد.

• سعید کفايتی     • عّكاس: فرهاد سلیمانی 

آزمايش من

چه طوري چند تا نمك 
ريزه و ميزه يك تخم مرغ 

را نگه مي دارند؟
چه راه ديگري به نظرت مي رسد؟

123

حاال نمك ها را آرام فوت كن.
بيش تر!  بيش تر!
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بخند، نخند!

• نويسنده: گیتي صفرزاده
• تصويرگر: فاطمه علیپور

حاال من چه  شكلي 
هستم؟

من از اين ها خوشم 
مى آيد!

من اين ُكاله را 
مى خواهم!

من فقط اين لباس را 
مى خواهم!
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• طراح: الله ضیايی

شكل ها را ديدي. قّصه اش را براي دوستت تعريف كن.
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گزارش

• طاهره خردور   
• عّكاس: اعظم الريجانی

- به نام خداونِد مهرباِن بهار، امروز شنبه است. خداونِد مهربان را ُشكر مي كنم كه به من و 
دوستانم سالمتي داده است. 

اين حرف هاي يكي از كالس اّولي ها 
است. او مي گويد: »اّولين روز هر 

هفته، من و دوستانم اين جمله ها را 
مي خوانيم. نوشتن اين جمله ها روي 

تابلو وظيفه ي من است.«

آن ها هر كدام در كالس وظيفه اي دارند. مثالً
اين كالس اّولي وظيفه اش آب دادن به ُگل ها و 

مراقبت از آن هاست.

ايــن يكي هــم وظيفه اش كمــك به بهتر 
خواندن بّچه هاست.
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من گفتم: »وظيفه ي من هم اين بود كه امروز، از شما  كالس اّولي هاي وظيفه شناس، گزارش تهّيه 
كنم. آن را در مجلّه چاپ كنم تا همه ي بّچه هاي كالس اّولي ايران آن را بخوانند.« 

همه خنديدند و دست زدند.

اين هم يك عكِس يادگاري از كالس اّولي هاي خوِب مدرسه ي زمزم، منطقه ي 15 تهران.

اين يكي هم كنارِ تابلو مي رود. 
او كلمه هايي را كه با حرف تازه ياد 
گرفته است ،  با صداي بلند مي خواند 

و بّچه ها آن را تكرار مي كنند.

اين كالس اّولي هم هر وقت بّچه ها، حرف تازه اي 
را در كالس يــاد مى گيرند، بــه آن ها خوراكي 

مي دهد.
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سؤال های من

• صادق جاليي فر  
• تصويرگر: گلنار ثروتیان

چه ماه قشنگي! ولي چند روز پيش اين شكلى نبود. 
مثل يك توپ ِگرد بود.

راز ميوه ها
يك تّكه ميوه را بيرون از يخچال گذاشتم. 

هر روز با دّقت به آن نگاه كردم.
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يك سؤال
چه چيزهای ديگري دور و  بَرِ من عوض مي شوند؟ 

از آلبوم عكس، يك عكس از جوانىِ بابا بزرگ 
برداشتم. صورتش چه قدر عوض شده بود!

بعضى چيزها رنگشان و بعضى 
چيزها شكلشان عوض مي شود.

باز هم سؤال
چه چيزهايى در اين منظره 

ممكن است تا سال آينده 
عوض شود؟
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بازي، ورزش

در يك مسير كوتاه، دو تا مانع بگذاريد.
 با دوســتت و با يك توپ، پشــِت خّطِ شــروع بايســتيد. نفرِ اّول، 
بايد پشــِت َسرِ هم توپ را به زمين بزند. راه برود و توپ را از كنارِ 
مانع ها َرد كند. بعد نوبت نفر دوم مي شــود كه توپ را از 
كنارِ مانع ها َرد كند. بهترين بازيكن كسى است كه توپ 

را به مانع ها نزند.

نی
یما

سل
اد 

ره
: ف

س
عكّا

 •  
ده 

ی زا
ه قل

• سمّی
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اين بازی  دو تا توپ مى خواهد و 
چهار تا هم بازی.

 اّول دو نفر رو به روی هم مي ايستند. 
توپ را از باال به طرف هم مي اندازند. 

 بعد دو نفر ديگر توپ را زمينى و از پايين 
به طرف هم پرت مي كنند.

بعد  از اين كه ده بار توپ ها را به طرف هم 
 انداختند، جای دو گروه با هم 

عوض مى شود.
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قّصه، َمتل

دیدم کالغی، کالِغ زاغیرفتم به باغی

پایش خون آمدسنگ را برداشتم. زدم به پایش

ُبردم به دُکتر

اوهو اوهو... قار قار... 

مطب دامپزشك
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دُکتر دوا داد. آبِ َانار داد

فرداش دیدم مُردامروز دادم خورد

 • تنظیم: علي باباجاني    • تصويرگر: سام سلماسي

قار قار قار!خيلي ناراحتم
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زيادي درباره ي فصل بهار ياد 
 بگيري و لّذت ببري، 
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