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عصرانه هاي خو

طرزتهّيه:

1       هويج ها را پوست بكنيد و رنده كنيد. 
2      شكر را روي هويج هاي رنده شده بريزيد و با كمك يك بزرگ تر روي

 حرارت ماليم بگذاريدتا نرم شود. بعد از نرم شدن از روي حرارت برداريد.
3      حاال گالب را به هويج اضافه كنيد.

4      بيسكويت پتي بور را پودر كنيد و به هويج ها اضافه كنيد. 
5       مواد مخلوط شده را به شكل گرد گلوله كنيد و در پودر نارگيل بغلتانيد.

 زهرا اسالمي
 عّكاس: اعظم الريجاني

مواّد الزم:   تصويرگر: ميثم موسوى
 هويج متوّسط، 3 عدد

  شكر، 4 قاشق چاي خوري
  گالب، 1 قاشق چاي خوري

  بيسكويت پتي بور، 1 بسته
  پودر نارگيل، 3 قاشق غذاخوري

 نوش جان!

1  جشني براي قدرداني
2 اين ماه اين روزها

3 شعر
4 چرا بترسم؟

6 ايران ما
8 شعر
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 تصويرگر: رضا مكتبى

ما از همان قديم ها وقتى خوب باران مى باريد يا 
آفتاب مى تابيد، وقتى زمين كشاورزى محصول خوبى 
به ما مى داد، دور هم جمع مى شديم. جشن مى گرفتيم 
وخدا را به خاطر همه ى مهربانى هايش شكر مى كرديم.

يلدا يا شب چّله هم يك جشن است. جشنى براى 

الم

دوست من س

بيش تر  تابش  و  پايان شب هاى طوالنى  از  قدردانى 
خورشيد، از شروع كار دوباره و نعمت هاى بيش تر؛ 
اّما گاهى خود جشن از شكرگزارى پررنگ تر مى شود. 
يادمان نرود كه البه الى اين جشن زيبا و اين دورهمى 

شيرين بايد قدردان خداى بزرگ و مهربان باشيم.

افسانه موسوي گرمارودي
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ن روزها
      اين ماه،اي

 مهرى ماهوتى
تصويرگر: مهديه قاسمى  

كنار هم با هم
م، در 

پشت ه

و قرآنيم
دوستدار خدا 

 دانه هاي يك زنجير
ما همه

ز ايرانيم
ي عزي

بّچه ها

7 آذر: روز نيروي دريايي

دل هاي پاكتان، آبي تر از درياست

آرامش دريا از هّمت شماست

10 آذر: والدت حضرت عبدالعظيم حسني

امام هادي(ع) فرمودند: «اگر در امور ديني 

سؤالي داشتيد از عبدالعظيم حسني بپرسيد.»

14 آذر: والدت امام حسن عسكري(ع)

باباي خوب مهدِي صاحب زمان است

مهرش هميشه در دل و در جانمان است

                  16 آذر: وفات حضرت معصومه(س)

يك فرشته پر زد
رفت از اين دنيا

رفت و يادش مانده
در دل مردمِ ما

30 آذر: يلدا

دوانه،
ر و هن

انا

چاي و آجيل

شب يلدا و

 و فاميل
مهمان

5آذر: 

روز بسيج 

مستضعفان

12آذر: 

روز جهاني 

معلوالن



 ناصر كشاورز
 تصويرگر: عاطفه ملكى جو

شعر

در كار خود هميشه
دارم دوتا مشاور

هر لحظه من بخواهم
آماده اند و حاضر

اّما يكي از آن ها
عقل است و ديگري دل

چون حرفشان دوجور است
برخورده ام به مشكل

عقلم به گِل نشسته
دل هم زده به دريا
بايد خودم بگيرم
تصميم بهتري را

از جمع حرف  اين دو
يك كار بيست كردم

مانند قورباغه
خود را دوزيست كردم
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 طاهره ايبد
 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد
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قّصه

بزغاله روى سنگ ها بپر بپر مى كرد. سر و كّله ى يك توله 
گرگ پيدا شد. بزغاله روى سنگ ايستاد. به او نگاه كرد و 

گفت: «توكى هستى؟»
توله گرگ يك قدم جلو آمد. بزغاله عقب  نرفت. توله 

گرگ گفت: «تو بايد از من بترسى!»
بزغاله گفت: «چرا بترسم؟»

توله گرگ  يك قدم ديگر جلو آمد و گفت: «آخر من 
يك گرگم!»

بزغاله گفت: «من هم يك بزغاله ا م!» و روى يك سنگ 
ديگر پريد.

توله گرگ جلوتر رفت و گفت: «از من بترس ديگر!»
بزغاله از روى سنگ ُسر خورد و گفت:

 «ُسرُسره بازى چه
 كيفى دارد!»

دوباره پريد باال. به توله گرگ گفت: «تو هم بيا ُسر 
بخور!»

توله گرگ از سنگ  باال رفت. همان جا ايستاد. بزغاله 
گفت: «زودباش ُسر بخور!»

توله گرگ دست هايش را كمى ُسر داد. بزغاله گفت: 
«برو كه آمدم!» و پريد باال.

توله  گرگ ُسريد. پوپ افتاد روى خاك. هاپشى عطسه 
كرد و گفت: «از من بترس ديگر!»

بزغاله بپر بپركنان راه افتاد و گفت: «براى چى بترسم؟»
توله گرگ گفت: «براى اين كه من يك ... هاپشى!»   

بزغاله گفت: «سرما خوردى؟ اگر بابونه و آويشن
              بخورى، خوب مى شوى.»
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بزغاله دويد وسط بوته هاى بابونه و آويشن و كاسنى و 
خاكشير. توله گرگ  گفت: «خاك رفت توى دماغم.» و 

دنبال بزغاله، وسط بوته ها رفت.
بزغاله كوروچ كوروچ آويشن مى جويد. توله گرگ 
دماغش را به بوته هاى بابونه و آويشن ماليد و نفس كشيد. 

بزغاله گفت: «تشنه ام شد.»
بزغاله بپر بپر به طرف جوى آبى رفت كه از كوه ُسر 
مى خورد و پايين مى ريخت. توله گرگ گفت: «از من 

بترس ديگر!» و دنبالش رفت.
بزغاله قورت قورت آب  خورد. توله گرگ تند تند زبانش 
را زير آب زد و توى دهانش ريخت. بزغاله گفت: «هوا 
گرم نيست؟» و پريد توى آب و شلپ و شلوپ آب را اين 

طرف و آن طرف پاشيد.
               توله گرگ نگاهش كرد و بعد گفت: «گرم

               است.» توى آب باال و پايين پريد.

با دست هايش روى بزغاله آب پاشيد. بزغاله خنديد و 
دو تا پايش را توي آب زد و تند تند روى توله گرگ آب 

پاشيد. 
خيس خيس كه شدند، بزغاله گفت: «من ديگر بايد 

بروم.»
توله گرگ  گفت: «من هم بايد بروم.»

بعد خودش را تكاند. قطره هاى آب از روى موهايش 
توى هوا پخش شدند. قطره هاى آب توى نور خورشيد 

درخشيدند. بزغاله گفت: «قشنگ است!»
او هم خودش را تكاند. توله گرگ به قطره ها نگاه كرد 
و لبخند زد. بزغاله راه افتاد. توله گرگ گفت: «اسم من 

ُگرگوش است.»
بزغاله گفت: «من هم َفركوه!»

َفركوه بپر بپر از صخره باال رفت و ُگرگوش جست و 
خيزكنان توى دشت  دويد.  

    



 مهناز عسگري
 تصويرگر: الله ضيايى

درياي خزر

درياي عمان
خليج فارس

خراسان شمالى

خراسان شمالى

سفراين- ارگ نارين قلعه2
     ا
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 خراسان شمالى اُستانى زيبا در ُشمال شرقى ايران 
است. خراسان شمالى تابستان هايى ُمعتدل و زمستان هايى 

سرد دارد. 
 در گذشته، بخش زيادى از اين سرزمين از جنگل هاى 
اَنبوه پوشيده شده بوده؛ اّما كم كم اين جنگل ها از بين 
رفته اند. اين استان چند پارك مّلى و  َمنطقه ى ِحفاظت شده 
دارد كه جانوران و گياهان گوناگونى در آن ها وجود 

دارند.
 بيش تـر مـردم  استان خـراسان شمالى روستايى و 
عشاير هستند. بسيارى از عشاير، كوچ نشين هستند ؛ 
يعنى تابستان ها به جاهاى سرد تر مى روند و زمستان ها 
به جاهاى گرم تر.ُكردها از پرجمعيت ترين 

اقوام ساكن در اين استان هستند.
و  اِسَفراين  شيروان،  بُجنورد،     
جاَجرم از مهمّ ترين شهرهاى استان 

خراسان شمالى است.
 با از بين رفتن محّل زندگي جانوران در 
طبيعت خراسان شمالى، تعداد جانوران، 
به خصوص پلنگ، به شدت كم شده  است. 
در صورتى كه زمانى  پلنگ هاى زيـادي در

     اين سرزمين زندگى مى كرده اند.
 تپّه ى پهلوان در دشت جاجرم، يكى از 

قديمى ترين محل هاي زندگي انسان است. باستان شناسان 
مى گويند از نُه هزار سال پيش در اين تپّه، آدم هايى زندگى 
مى كردند. به همين خاطر در اين منطقه ظرف هاى ُسفالى و 

سّكه هاى زيادى پيدا شده است.

  مادر تينا و تيما در روزهاى سرد پاييز و زمستان قروتو  
مى پزد. البتّه امروز ناهار قابلى پلو دارند.

به جاهاى گرم تر.ُكردها از پرجمعيت ترين 
اقوام ساكن در اين استان هستند.

و  اِسَفراين  شيروان،  بُجنورد،     
اقوام ساكن در اين استان هستند.

و  اِسَفراين  شيروان،  بُجنورد،     
اقوام ساكن در اين استان هستند.

جاَجرم از مهمّ ترين شهرهاى استان 
خراسان شمالى است.

 با از بين رفتن محّل زندگي جانوران در 
طبيعت خراسان شمالى، تعداد جانوران، 
به خصوص پلنگ، به شدت كم شده  است. 
در صورتى كه زمانى  پلنگ هاى زيـادي در

     اين سرزمين زندگى مى كرده اند.
 تپّه ى پهلوان در دشت جاجرم، يكى از 

ايران ما

خليج فارس
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افسانه اى از استان خراسان شمالى
از افسانه هاى دل نشين بّچه هاى خراسانى قلعه ى ديوان 
است. در اين حكايت پادشاهى نابينا سه پسر دارد. پسرها  
مى فهمند كه دواى چشم پدرشان خاك شهرى به نام ديار 
نديده است. پس به دنبال اين شهر و خاك مخصوصش 
مى روند.  پسر اّول و دوم پس از كمى جست وجو نااميد 
باز مى گردند؛ اّما پسر كوچك تر با تالش و كوشش زياد 
و با راهنمايى هاى اسب جادويى اش، ديار نديده را پيدا 

مى كند و با خاكش بينايى را به پدرش برمى گرداند.

راستى!
در خراسان پدربزرگ ها و مادربزرگ هاى خيلى قديمى 
مى گويند: «اگر قورباغه ها دسته جمعى قور قور كنند، يا 
اگر پرستوها نزديك زمين پرواز كنند، يا اگر مرغ با نوكش 
پر و بال هايش را بگردد و بيش از حد ُقدُقد كند،يا اگر 
گوسفندها و بُزها با اشتهاي زياد علف بخورند، حتمًا 

باران مى بارد.» 
در گـذشته، از هـواشناس هـاى امروزى خبرى نبود. 
مردم بعضى از تغييرات آب و هوا را از روي رفتارهاى 

حيوانات  حدس مى زدند.

يك بازى محّلى
يـكى از بـازى هـاى جالـب بّچه هاى خـراسان شمالى 

توپ وردى است. تينا، تيما و دوستانشان مشغول اين 
بازى گروهى هستند. تينا و يارانش توي زمين بازى و 
تيما و يارانش بيرون زمين هستند. تينا توپ را با تخته به 
دورترين نقطه پرتاب مى كند. بعد همگى بين دو نقطه 
در زمين مى دوند و براى هر رفت و بازگشت يك امتياز 
مى گيرند. قبل رسيدن به 10 امتياز، اگر گروه تيما بتوانند 
يكى از بّچه هاى توي زمين را با توپ بزنند، جاى دو 

گروه عوض مى شود.



 مهري ماهوتي
 تصويرگر: الهه بهين

شعر

امروز كالغ آقا
يك النه ي محكم ساخت

اين النه ي كوچك را
با حوصله، كم كم ساخت

با اين كه كالغ آقا
بنّا و مهندس نيست
هم نقشه ي اين النه

هم كار خودش عالي ست
8

3
   آذر ١٣٩٨



 مريم اسالمي
 تصويرگر: حديثه قربان

ديشب كه دايي تخته گاز 
آمد به خانه

ديديم  پشت وانتش
يك هندوانه

آورد آن را گفت: «اين
سهم شما بود

از پيش چشم مشتري
قاپيدمش زود»

مامان كه قاچش كرد، گفت:
«اين كه سفيد است!

 از اين به مردم داده اى؟
از تو بعيد است!»
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يك كشف ساده

 عاطفه محّمدزاده
 تصويرگر: آرش عادلى

 ديروز باران مي باريد. من و برادرم  
داشتيم به كفش هايي كه زير باران 

مانده بود، نگاه مي كرديم. 
 برادرم به من گفت: «ببين كاوه، 
كفش هاي ما خيس و كج شده؛ اّما 

كفش هاي بابا نشده.  چرا؟»
 من هم گفتم: «واقعاً چرا فقط 
كفش هاى بابا خيس نشده؟ بايد سر 

در بياورم!»

 پس با برادرم دست  به كار شديم 
و با قطره چكان روى وسايل مختلف 

آب ريختيم و آزمايش كرديم.
 ما روى پارچه هاى مختلف آب 
ريختيم و تفاوت ها را تماشا كرديم.

«پارچه هايى  گفتم:  برادرم  به  من 
جاها  خيلى  نمى شوند  خيس  كه 

به درد ما مي خورند. پس بايد 
آزمايش كنيم.»

10
3

   آذر ١٣٩٨



 من كارهاي مختلف
 را آزمايش كردم:

ـ  با لباس باراني زير باران رفتم.
ـ  با چتر زير باران رفتم.

 بعد من و بـرادرم روي 
ما  اطراف  كه  چيزهايي 
بود، بـا قطــره چكـان 
قطره هاي آب ريختيم تا 
ببينيم كدام يك از آن ها 

خيس  نمي شوند.
پَر مرغ خيس مي شود 
و از شكل مي افتد؛ اّما آب 
روي پر مرغابى مي ايستد.

 برادرم گفت: « انگار مرغابى پرهايش را واكس زده!»



  تصويرگر: ثريّا مختاري
1

پشه هاى تشنه

نه پرتقالم، نه نارنگى. به من مى گويند، جناب نارنجى. مغزم پر است 
از فكرهاى جديد و رنگى َمنگى. بعضى ها مى گويند، چه جالب! بعضى 
مى گويند، چه خودخواه! بعضى هم فرياد مى زنند، چه بى مزه و بى جا! 
كارهايى هم مى كنم خيلى جّدى، اگر نگويند، يخ نكنى نارنجى! وقتى 
هم سر به سر آدم ها مى گذارم و مى خندم، پسرم مى گويد: «تو به اين 

بزرگى مى خواهى بگويى خيلى زرنگى؟»

︀﹨ ﹤︪  ︎﹤﹡︀︐︊︫﹢︠

︀ ﹝﹟ ﹋︀ری ﹡︡ار﹡︡   ︋

﹢ن ﹝﹟ ﹡︀ر﹡︖﹩  ﹢ن︠ 

ا︨️ و ﹇︣﹝︤ ﹡﹫︧️.

 ︡﹫︀﹫  ︋︀ ﹨ ﹤︙ّ︋ ︕﹢﹨ آب.﹜ر﹢︋
﹥ ︑︀زه ا︨️!

2

لباس ورزشى

 ﹟ا ︦︎

﹜︊︀س ﹋︀ر 

﹝﹟ ﹋︖︀︨️؟

︤رگ   ﹋︀ش زود︑︣︋ 
︫﹢م ︑︀︋︐﹢ا﹡﹛ ا﹟ ﹜︊︀س 

!﹜︫﹢︍ ﹞︀ را︋  ورز︫﹩︫ 

3

خوردن سالم

﹢دم  ︋﹤﹋ ﹤︙ّ︋

︖︀﹜️ ﹝﹩ ﹋︪﹫︡م   ︠

﹑م  ︤رگ ︑︣﹨︀︨   ︋﹤︋

.﹜﹠﹋

﹑﹝️ را   ︨
︙﹥؟! ︠﹢ردی︋ 

︮︊︣ ﹋︣دم ...

︮︊︣ ﹋︣دم ...
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4

دردسر نوزادى

︮︊︣ ﹋︣دم ...

︤رگ ﹢دم︋   ︠︀︑
 ︀﹨︣︑ ﹉﹢﹋م و﹢  ︫

﹑م ﹋﹠﹠︡   ︨﹟﹞ ﹤︋
 ️﹛︀︖  ︠︣﹍د ︀︑

!﹜︪﹊﹡

!︀︋︀ ︨﹑م︋ 

 ︡ ﹫︩ د﹜﹛ ︑﹠﹌︫  ﹠︡ ورز︎ 
﹢دم،  ر﹁︐﹛  ︋︣ای و﹇︐﹩ ﹡﹢زاد︋ 

︣︡م .  ︠︣﹫  ︫﹤︪﹫  ︫﹉
 

﹝﹙︘ ﹝﹙﹢چ... 
﹝﹙︘ ﹝﹙﹢چ

﹉ د﹁︺﹥ ﹁﹞﹫︡م 
 ︦﹫ ﹋︣ده ام!︗︀﹛ را︠ 
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 فرناز سلطاني
 تصويرگر: طاهر شعبانى

طبيعت قشنگ

حتماً تا به حال عكس يا فيلم يك گرگ را ديده اى، 
گرگ يك حيوان وحشى است؛ يعنى خودش آزادانه 
در طبيعت زندگى مى كند. حيوانات ديگر را شكار 

مى كند و مى خورد بدون اين كه به ما انسان ها احتياج 
داشته باشد؛ همه ى حيوانات وحشى همين طور هستند. اين 
حيوانات مى توانند گياه خوار باشند يا گوشت خوار؛ اّما هرگز 

نمى توان آن ها را اهلى كرد. 
در كشور ما هم انواع مختلف حيوانات وحشى از گونه هاى 
مختلف پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزيستان زندگى 
مى كنند. بعضى از اين حيوانات در دنيا معروف هستند مانند 
يوزپلنگ ايرانى، گوزن زرد، گورخر و خرس سياه. تعداد 
كمي از گوزن هاي زرد ايرانى در مناطق غربى و جنوب غربى 

ايران زندگى مى كنند.
گوزن هاى نر شاخ هاى بزرگى دارند كه هرسال مى افتند و 
جاى آن ها شاخ هاي جديدى درمى آيند. پشت و پهلوى اين 

گوزن ها هم خال هاى سفيدى دارد. 
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بزكوهى هم يك نوع پستاندار گياه خوار است كه در 
قسمت هاى كوهستانى ايران زندگى مى كند و نرهاى آن ها دو 

شاخ بلند دارند. 
حيوانات وحشى خطرناكى هم در ايران زندگى مى كنند، 
مانند ماركبرى كه در قسمت هاي كويرى زندگى مى كند و از 

زهر آن داروهاى مختلفى مى سازند. 
يك نوع سوسمار گياه خوار جالب هم در ايران زندگى 
مى كند به نام سوسمار خارُدم كه داراى ُدم كلفت و پر از 

پولك هاى خارشكل است. 
موش دوپا يا جربوا هم يك جونده است كه در ايران 
زندگى مى كند. اين موش نوك ُدم بلندش يك منگوله ي 
كوچك وجود دارد و هنگام خطر مى تواند به كمك دوپايش 

تا يك متر هم بپرد.

حيوانات وحشى ممكن است به نظر خيلى ترسناك 
بيايند، اّما بايد بدانيم كه آن ها هم قسمتى از دنياى زيبايى 
هستند كه خداوند مهربان آفريده است. هركدام از آن ها 
نقش مهّمى در چرخه ي غذايى و حفظ تعادل در طبيعت 
دارند. گاهى انسان ها اين حيوانات را بى دليل شكار مى كنند يا 
با ريختن زباله در طبيعت، محِلّ زندگى آن ها را آلوده مى كنند. 

تا جايى كه تعداد زيادى از آن ها از بين مى روند.
ما هم بايد مواظب حيوانات وحشى محِلّ زندگى خودمان 

باشيم و نگذاريم از بين بروند.
در شهر و استان شما چه حيوانات وحشى اي زندگى 

مى كنند؟
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1 همه ي بازيكنان روي يك خط مي نشينند و 
دست چپ خود را دراز مي كنند. يكي از بّچه ها 
نقش سنجاب را بازي مي كند. او آهسته مي رود 
و توپ كوچكي را در دست يكي از دوستانش 
مي گذارد. بعد خودش به سمت جايي كه از قبل 

به عنوان النه  انتخاب  شده، مي دود.

يك، دو،حاال بدو

 مهشيد محّمدي
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2 كسي كه توپ در دستش گذاشته شده است، فوري 
بلند مي شود، توپ را زمين مي گذارد و سنجاب را تا 

النه اش دنبال مي كند.
3 اگر سنجاب به محّل خود رسيد، دوباره بازي را ادامه 
مي دهد. اگر كسي كه توپ در دستش گذاشته شده بود، 
او را گرفت، نوبت او است كه سنجاب بشود و بازي را 

ادامه بدهد.

 نام كتـاب: درخت خانه ي ما 
شاعر: محمود پوروهاب

ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تلفن: 021-88715545

 نام كتـاب: خط خطكى فوتش كن  
نويسنده: يگانه مرادي الكه

ناشر: محراب قلم
تلفن: 021-66490879

 نام كتـاب: حقوق شهروندى و خالقيت 
نويسنده: اعظم فعال

ناشر: فّعال
تلفن: 021-55186649

معّرفى
كتاب
معّرفى
كتاب
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1
 يگانه مرادي الكه
 تصويرگر: عاطفه فتوحى

چه لوبيايى! 
يعنى مى توانم 
بلندش كنم؟

چه آسان بود.
 با زورى كه من دارم 

مى توانم چيزهاى خيلى 
سنگين تر را هم ببرم.

2

داستان را ببين
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«مثالً يك موز
يا ...
يا...

يا حّتى...!

 اّما از اين در
 حّتى يك لوبيا هم 

رد نمى شود.  

چرا مى شود، فقط 
بپيچ به راست!

3

45



مي خواهيم با استفاده از لوله هاي مقّوايي يك وسيله ي 
بازي و سرگرمي بسازيم.

  اّول دو لوله ي مقّوايي را با شكل هاي جالب تزيين 
كنيد. بهتر است از لوله هاي بلند استفاده كنيد.

  براي تزيين لوله ها از موضوع هاي مختلفي استفاده 
كنيد؛ مثل آدمك هاي بامزه و خيالي.

براي اين كار، اّول دور لوله را با كاغذ رنگي ساده 
بپوشانيد. بعد قسمت هاي مختلف آدمك را 
روي كاغذ رنگي بكشيد، برش بدهيد و 

روي لوله  بچسبانيد.

چسب، قيچي، مدادكاغذ رنگي، انواع كاغذ كادو، شيريني يا قوطي شكالت، انواع لوله هاي مقّوايي، جعبه ي وسيله هاي الزم:

   طرح: فاطمه رادپور
   اجرا: زهرا حبيبي

 عّكاس: اعظم الريجاني

كاردستى
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  تمام سطح جعبه اي را كه براي پايه انتخاب كرده ايد 
با كاغذ رنگي بپوشانيد. (جعبه ي شما مي تواند مربّعي 
يا دايره اي باشد). بعد وسِط جعبه، سوراخي اندازه ي 
دهانه ي لوله ي مقّوايي درست كنيد و آدمك را توي آن 

بگذاريد و  بچسبانيد.
  براي ساختن حلقه، سيم فلزي را به شكل حلقه 
درآوريد و دور آن، كاغذ رنگي باريكي بپيچيد يا از 

بطري هاي پالستيكي استفاده كنيد.
  حاال يك تا دو متر از لوله ي مقّوايي و جعبه فاصله 

بگيريد و حلقه ها را به طرف آن بيندازيد. 

21
3

   آذر ١٣٩٨



حرف هاى خوب

* درهم: واحد پول در زمان گذشته
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 ناصر نادري
 تصويرگر: حميد قربانپور

حرف هاى خوب

تا چشم كار مي كرد، بيابان بود و تپّه هاي شني. خورشيد مي درخشيد. پيرمرد با فرزند جوانش عرق 
ريزان مي رفتند.

 پدر، مطمئني كه كمك مي كند؟
 هنوز او را نديده ام؛ ولي او امام ماست، حتماً كمك مي كند.

 خب، وقتي تو او را نمي شناسي، او نيز تو را نمي شناسد، از كجا مي داني كمك مي كند؟
پيرمرد ايستاد. نفسي تازه كرد و گفت: «شنيده ام او مهربان و بخشنده است.»

جوان آهي كشيد و گفت: «كاش فقط سيصد درهم* داشتم! آن وقت همه ي مشكالتم حل مي شد.»
بعد خنديد و پرسيد: «راستي پدر، تو چه قدر الزم داري؟»

 من تا به حال از كسي پول نگرفته ام. ولي خشك سالي امسال چيزي برايمان باقي نگذاشته. اگر پانصد 
درهم بگيرم، ديگر نگراني ندارم.

نزديك شهر سامِرا، نشاني خانه ي امام را پرسيدند. به خانه ي امام رسيدند و در زدند.
جوان نگران بود: «اگر حرف ما را باور نكند، چه كنيم؟»

خدمتكار در را باز كرد: «بفرماييد!»
پيرمرد گفت: «من علي هستم و اين فرزندم محّمد است. از راه دور براي ديدن امام آمده ايم.»

در حياط كوچك خانه صداي جيك جيك شاد گنجشك ها شنيده مي شد. سرو صداي چند نفر از اتاق 
مي آمد. امام مهمان داشت. خدمتكار آن ها را به اتاق برد.

امام زودتر از آن ها سالم كرد. آن ها هم سالم كردند و كنار مهمان ها نشستند. مهمان ها از امام سؤال 
مي پرسيدند و او پاسخ  مي داد. صورت مهربان و لبخند شيرين امام، پيرمرد و فرزندش را اميدوار كرده بود.

امام رو به پيرمرد كرد و گفت: «علي ، چرا پيش ما نمي آيي؟»
پيرمرد با تعّجب گفت: «آقا امسال به خاطر خشك سالي محصولي نداريم. نتوانستيم خدمت برسيم.»

امام با مهرباني جواب داد: «همه چيز درست مي شود.»
بيش تر مهمان ها بلند شدند تا بروند. پيرمرد خواست حرفي بزند؛ اّما خجالت كشيد. آن ها هم همراه 

مهمان ها از اتاق بيرون رفتند. جوان از دسِت پدرش عصباني شد. هنوز درخواستشان را نگفته بودند.
چند قدم از خانه دور شدند كه صداي خدمتكار امام را شنيدند:

 «بايستيد! آهاي... با شما دو نفر هستم.»
او دو كيسه ي كوچك در دست داشت.
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 اين دو كيسه را امام حسن عسكري(ع) براي 
شما داده. اين پانصد درهم براي علي  و اين سيصد درهم 

براي محّمد.»
از خوش حالي نمي دانستند چه كار كنند. خدمتكار رفت. پيرمرد گفت: 

«گفتم كه او مهربان و بخشنده است.»
جوان گفت: «اّما او از كجا مي دانست ما چه قدر پول احتياج داريم؟»

پيرمرد گفت: «او جانشين پيامبر است و از دل ها خبر دارد.»

        چند حديث
 به هركس كه از كنارش مي گذري، سالم كن.

 با همسايه ها مهربان باش.

       سال شمار زندگي
 امام حسن عسكري(ع) در شهر مدينه به دنيا آمدند.

 شش سال امامت كردند.
 در شهر سامرا شهيد شدند.



 سپيده خليلي
 تصويرگر: گلنار ثروتيان

صدا  عزيزجان  را  نوه هايش  همه ي  من  مادربزرگ 
مي زند. جمعه ها همه ي بّچه ها و عزيزجان هايش را دور 

هم جمع مي كند.
اين جمعه من و دختر عمويم زهرا را از آشپزخانه صدا 
زد و به زهرا گفت: «عزيزجان، ظرف ميوه را از آشپزخانه 

ببر و توي اتاق بگذار.»
بعد با سر به من اشاره كرد: «تو هم عزيزجان، ظرف 

شيريني و بشقاب ها را ببر.»
مادربزرگ ظرف ميوه را خيلي پر كرده بود. از آشپزخانه 
كه آمديم بيرون، چندتا از ميوه ها افتادند. من خم شدم 
ظرف شيريني را زمين گذاشتم تا ميوه ها را بردارم، چندتا 

از بشقاب ها ُسر خوردند، از دستم افتادند و شكستند.
زهرا چه كار كرد؟ فوري گفت: «خب يك كم مراقب 

باش.»
من خيلي ناراحت شدم. ظرف ميوه را توي اتاق 

گذاشتم و در گوش مامانم گفتم: «حالم بد است، 

مي خواهم بروم خانه!» مامان لبش را گاز گرفت و اخم كرد.
تا وقتي آن جا بوديم، هرچه عزيز جان اصرار كرد، يك 
چيزي بخورم، با اين كه دلم براي شيريني خامه اي  پَر 

مي كشيد، هيچي نخوردم. 
بابا فهميد و پرسيد، چه شده. ماجرا را برايش تعريف 
كردم و گفتم: «تقصير من نبود. ولي زهرا، كاري كرد كه 

انگار تقصير من بوده.»
بابا گفت: «زهرا اين روزها خيلي غّصه مي خورد. او تازه 
پدرش را از دست داده. از زهرا ناراحت نشو. همه گاهي 

اشتباه مي كنيم.»
مامان گفت: «تو اگر زهرا را از ته دل ببخشي حال 

خودت هم خوب مي شود.»
گـفتـم:  مـامـانم  و  بـابـا  بـه 
«بـاشد مـي بخشم! ولي نمي دانم 
چـه طوري؟ چـون هنوز حالـم 

خيلي بد است.»
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من مى توانم



* براي اين كه كسي را ببخشي، اّول بايد حال او را بفهمي. به 
جاي اين كه قهر كني، بايد با او حرف بزني. ناراحتي ات را بگويي و 
دليل رفتارش را بشنوي. بعد مي تواني از ته دل او را ببخشي. وقتي 

بخشيدي، حالت هم خوب مي شود.
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نوبت شما

 رويا صادقي

1 آخرين ماه پاييز، آذر ماه از راه رسيده است. هوا سردتر 
شده و آلودگى هوا هم بيشتر شده است.

 تينا تركمان 9ساله از همدان

2 كاش براى رفتن به جاهاى نزديك به جاى استفاده از ماشين، 
از دوچرخه استفاده  كنيم!

  آتيا بحيرايى 9 ساله از همدان

3  يا حّتى پياده برويم. اين طورى هم  طبيعت را خوش حال تر 
مى كنيم هم به انسان ها و حيوان ها آسيب نمى رسانيم.

 آيسا حبيبى پور 9ساله از همدان

 مهشاد مرشدزاده 9ساله از اصفهان پريسا منتظر القائم 9 ساله

 على اصغر صادقى 9 ساله از ماسال



 كبري بابايي
 تصويرگر: حديثه قربان

دوست خوبم
 خطي كه از توي اين جعبه بيرون آمده، چيست؟ شايد يك چوب بلند... يا 
عصا... يا...؟ تو چه فكر مي كني؟ چه چيزهاي ديگري توي اين جعبه اند؟ مي تواني 

ماجراي آن ها را بنويسي و برايمان بفرستي؟ 

 شب كه مي شود به آسمان نگاه كن و دنبال ماه بگرد. شب مهتابي خيلي قشنگ است. مي خواهي مطلبي 
درباره ي ماه بنويسي؟ پس اين جمله را ادامه بده: دوباره ماه زيبا در آسمان است...

 پاييز كم كم دارد تمام 

مي شود. فكر مي كني امسال 

زمستان چه قدر برف بيايد؟ من كه هر 

روز به آسمان نگاه مي كنم. مي آيي يك 

مطلب قشنگ درباره ي برف بنويسيم؟ 

منتظر نوشته هاي قشنگت هستيم. 

برف ها ريزه ريزه، از آسمان 

پايين مي آيند...
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خرگوش: سالم، جيك جيكي!
خرس: سالم، حالت چه طور است؟

گنجشك: سالم، چرا  زحمت كشيديد؟ 
خرس: دوستي براي همين وقت هاست ديگر. 

حالت خوب  شنيدم  وقتي  ندارد.  قابلي  بگير،  بيا  خرگوش: 
نيست، گفتم بهتر است برايت هويج بياورم. 

خرس:  من هم برايت عسل آورده ام. حتماً خيلي گرسنه اي. 
گنجشك:  از اين كه زحمت كشيده ايد و برايم هويج و عسل 

آورده ايد. خيلي ممنونم؛ ولي... ولي من كه...
خرس:  چه قدر تعارف مي كني! بخور.

 گنجشك: آخر... آخر من كه...
خرگوش: بخور جيك جيكي ، خيلي تازه است. 

(سنجاب با يك ظرف پر از دانه وارد مي شود.)
سنجاب: سالم دوستان! حالت چه طور است جيك جيكي؟ بهتر 

شدي؟
گنجشك: بله، سنجاب جان. كمي بهترم.

خيلي  مي دانم  بگير.  بيا  مي دهد.)  او  به  را  دانه ها  (ظرف  سنجاب:   
گرسنه اي...

گنجشك:  آره، خيلي گرسنه بودم. دستت درد نكند...

 محّمد رضا شمس
 ساخت عروسك ها:  فريبابندى
 عّكاس: اعظم الريجاني

نمايشنامه

ناله مي كند.  ( جيك جيكي در النه اش دراز كشيده، مريض است و 
النه اش كثيف و به هم ريخته است. خرگوش و خرس با يك سبد هويج 

و يك كوزه عسل وارد مي شوند.)

در اين نمايش چهار حيوان 

هستند:گنجشك، خرگوش، 

خرس، سنجاب. پس چهار نفر 

مي توانند نقش آن ها را 

بازي كنند.
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(دانه ها را مي گيرد و مي خورد. خرس و خرگوش ناراحت يك ديگر را نگاه 
مي كنند.) 

خرگوش:  يعني چي؟ 
خرس:  واقعاً كه...

سنجاب:  چي شده؟ چرا ناراحتيد؟ 
خرگوش:  از جيك جيكي بپرس.

ما را باش كه وقتي شنيديم مريض است، چه قدر ناراحت  خرس:
شديم و خودمان را به اين جا رسانديم. 

خرگوش:   اّما اين پرنده كه خيلي هم گرسنه بود، هويجي را كه 
برايش آورده بودم، نخورد. 

خرس:  عسل من را چرا نمي گويي؟ عسلي كه با هزار زحمت 
برايش جمع كرده بودم.  (سنجاب مي خندد.) 

 خرس و خرگوش: چرا مي خندي؟ مگر خنده دارد؟ 
سنجاب: ناراحت نشويد. جيك جيكي منظور بدي نداشته. اگر او 

هويج و عسل را نخورده، فقط به اين خاطر است كه...
 گنجشك:  به اين خاطر است كه من نمي توانم هويج و عسل 
بخورم. غذاي من دانه است. چند بار خواستم اين را به شما 

بگويم؛  اّما نگذاشتيد.
سنجاب:  همان طور كه شما دانه دوست نداريد، جيك جيكي 

هم عسل و هويج دوست ندارد. 
خرگوش:  واي! ببخش كه بي خودي از دستت ناراحت شديم. 

گنجشك: شما من را ببخشيد كه اين قدر اذيّتتان كردم. 
سنجاب:  حاال به جاي اين حرف ها، كمك كنيد تا با هم النه ي 

جيك جيكي را تميز كنيم.
خرس:  بعد هم برويم و برايش دانه جمع  كنيم. 

        (هر سه مي خندند و مشغول تميز كردن النه  مي شوند.)
  گنجشك: چه دوستان مهرباني دارم!
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 زهرا اسالمي

سرگرمى

خواهــرش   نيلوفــر چهــار ســال  ســّن  خواهر كوچكش چند ساله نيلوفر بيست ساله بشود،  نصف ســّن او است. وقتى دارد. 
مى شود؟

 مجيد عميق
 تصويرگر: سام سلماسي

 علي حيدري

بگرد و پيدا كن

جدول

 اين پروانه شناس مى خواهد 
ده پروانــه بگيــرد. اّمــا اين 
پروانه ها خيلى زرنگ هستند 
و خوب قايم مى شــوند. به او 

كمك كن آن ها را پيدا كند.

ـ چغندر پخته 1. معّلم دبستان 2. بلند ترين شب سال 
ـ ادب و پرورش3. حرم حضرت معصومه(س) در آن  شده ـ بعد از روز شهر است  4. پول كاغذي 

ـ جانوري كه خانه اش در 5. حيوان بي دست و پا مي آيد.
ـ روي آن پشتش قرار دارد. 6. نبايد گفت 

7. ميوه ي شيرين و آب دار مي نويسيم.
تابستاني

8. لباِس پا

1

2

3

4

5

6

7

8

30
3

   آذر ١٣٩٨



 مجيد عميق

 كدام عدد ها را اگر در امتداد فلش ها جمع كنيد 

بزرگ ترين و كوچك ترين حاصل جمع به دست 
مي آيد؟ 

 سام سلماسي

بگرد و پيدا كن

فكر كن و بگو
بازي رياضى

بازي رياضى

 دوتا درخت داريم. باالى هر كدام چند پرنده نشســته اند؛ اگر از روى 
درخــت اّول يــك پرنده پرواز كنــد و روى درخت دوم بنشــيند، تعداد 
پرنده هاي درخت دوم دو برابر درخت اّول مى شود. اگر يك پرنده از روى 
درخت دوم برود و روى درخِت اّول بنشيند، تعداد پرنده هاي هر دو درخت 
برابر مى شود. مى توانيد بگوييد روى هركدام از درخت ها چند پرنده نشسته 

است؟ 

  اگــر عددهــاي 1تا9 
بدون تكرار و به درستى 
در مربّــع جادويــى قرار 
گيرند، جمع تمام سطرها 
وستون ها با هم برابر است 
و مســاوى 15 مي شــود 
حاصــل جمــع عددهاي 

جاهاى خالى چند است؟

 
 مجيد عميق
 سام سلماسي

 ده اختالف پيدا كن!

4 8 2

9 7 1

6 3 شروع5

پايان

 علي حيدري

48
5
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 محمدهادى نيكخواه آزاد
 تصويرگر: سام سلماسى

1 نّجارى

نّجار از چّكش براى كوبيدن ميخ در چوب استفاده مى كند. 
البتّه به كمك سر ديگر آن كه خميده است، مى تواند ميخ ها 

را از چوب در بياورد. 

اساسادهيك اختراع ساده ع ر اخ كيكيك

يكى از قديمى ترين ابزارهاى ما، چّكش است. بعضى از تاريخ دان ها مى گويند چّكش بيش تر از 
3000 سال پيش اختراع شده است. اّولين چّكش ها، يك تّكه سنگ بود كه با بندهايى حصيرى 

به يك چوب بسته مى شد.

2 پزشكى

گاهـى اوقـات پزشك براى معاينه ى زانوى 
بيمار، با چّكش كوچكي به 
پاى بيمار ضربه مى زند. سر 
اين چّكش ظريف و سبك 
است و به پاى بيمار آسيبى  

نمى زند.

الماس، آن قدر محكم است كه اگر با 

چّكش هم روى آن

 بكوبيد، خرد نمى شود.

4 آهنگرى

 آهنگر با استفاده از چّكش، آهن گداخته را حالت مى دهد. 
براى همين چّكش آهنگرى، سنگين است و مى تواند 

گرماى زياد آهن گداخته را تحّمل كند.

3 بّنايى

بنّا براى چسباندن سنگ يا سراميك به زمين، از چّكش 
مخصوصي استفاده مى كند. اگر چّكش آهنى باشد، سنگ 
را خرد مى كند. براى همين، سر اين چّكش از الستيك 

فشرده ساخته شده است.

ّچكش

مي دانستيد:
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زه
ش م

عصرانه هاي خو

طرزتهّيه:

1       هويج ها را پوست بكنيد و رنده كنيد. 
2      شكر را روي هويج هاي رنده شده بريزيد و با كمك يك بزرگ تر روي

 حرارت ماليم بگذاريدتا نرم شود. بعد از نرم شدن از روي حرارت برداريد.
3      حاال گالب را به هويج اضافه كنيد.

4      بيسكويت پتي بور را پودر كنيد و به هويج ها اضافه كنيد. 
5       مواد مخلوط شده را به شكل گرد گلوله كنيد و در پودر نارگيل بغلتانيد.

 زهرا اسالمي
 عّكاس: اعظم الريجاني

مواّد الزم:   تصويرگر: ميثم موسوى
 هويج متوّسط، 3 عدد

  شكر، 4 قاشق چاي خوري
  گالب، 1 قاشق چاي خوري

  بيسكويت پتي بور، 1 بسته
  پودر نارگيل، 3 قاشق غذاخوري

 نوش جان!

1  جشني براي قدرداني
2 اين ماه اين روزها

3 شعر
4 چرا بترسم؟

6 ايران ما
8 شعر

10 قلعه ي سحرآميز
12 جناب نارنجي

14 حيوانات وحشي
16 النه ي سنجاب/ معّرفي كتاب

18 عجب زوري!
20 پرتاب حلقه

22 جانشين
24 چه طوري ببخشم؟

26 همه جا نّقاشي/ داستان ناتمام
28 دوستان مهربان

30 سرگرمي
32 چّكش
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امام رضا(ع)
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