
     به اين تصوير خوب نگاه كن. چه چيزهايي مى بينى؟
مي داني، همه ى اين ها در

 اُستان ُكهگيلويِه و بويِراَحَمد است.
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نشانى: تهران،  صندوق پستى: 15875-6567 
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چاپ و توزيع: شركت اُفست

2 اين َچند روز     1 آشتى    

4 مهماِن خدا  3 شعر   
5 خداي پروانه ها

6 بوق بوق، دود دود

10 خانه 8 شعر   

12 آي چه كنم، واي چه كنم؟

14 صدا چيست؟

17 تَق تَق موشه 16 پيش پيش 

18 دوستى  
20 ورزش بادكنكي

22 كالس اّولي ها

23 ِكرم كوچولو

24 دوستان خال خالى

26 تيرمولك    

27 مسواِك من

28 بازي و سرگرمي

30 سرزمين نّقاشي

32 خانه اي پُر از پنجره

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در دسترس شماست. كافي 
است تصوير QR-code  را با گوشي هوشمندتان بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از 
يك نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا QR code scanner  استفاده كنيد.

• طرح و اجرا: سلمان طاهرى

َعلي محّمد و آلِ محّمد َعلي محّمد و آلِ محّمداللّهم َصّل ِ اللّهم َصّل ِ

خداى مهربان در سوره ى صاّفات، قّصه ى حضرت ابراهيم(ع) را 
بــراى ما مى گويد و مى فرمايد: ما اين حيوان را براي ابراهيم(ع) 

فرستاديم تا قربانى كند. از همان زمان اين روز عيد قربان شد.



آشتی
دوست عزیزم سالم!

خوش حالم که باسواد شده اي. حاال مي تواني خیلي چیزها را بخواني و بنویسي. خوش حالم 
ک«.  که دوستان خوبي داري. من هم یک دوست خوب دارم. اسمش را گذاشته ام: »ویتامین   
او گاهي عجیب، گاهي خنده دار و همیشه شیرین است، مثل یک میوه ي رسیده. میوه  ها 
باعث مي شوند َقدبُلند شویم، موها و پوست سالمي داشته باشیم و شاد و سرحال باشیم. 
»ویتامین ک« هم باعث مي شود چیزهاي تازه اي یاد بگیریم و فكرهاي جالبي توي سرمان 

بیاید. می دانی ویتامین ک کجاست؟ توي دِل همین دوست خوب، یعني کتاب.
پس تو هم زیاد کتاب بخور، یعني بخوان تا از این که هستي هزار هزار بار بهتر بشوي.               

                               مهري ماهوتي

• تصويرگر: مهسا تهرانی

دوست من
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30   آذر شب یلدا
اّولین شب َسرد ِزمستان است

خانه ها پُر از ِصداي ِمهمان است

12  آذر  روز جهانی معلوالن
دستت را به من بده تا مواظب هم باشیم.

16  آذر  وفات حضرت معصومه)س(
او خواهر امام رضاي عزیز ماست

َمعصومه)س( است و ِدلش پاک و باصفاست

  7   آذر  روز نیروي دریایي
تو ماهي نیستي، اّما

همیشه ِفكر دریایي
به فكر َمرزهاي ما

در این ُدنیاي زیبایي
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14  آذر تولّد حضرت امام حسن عسكري)ع(
به ُدنیا آمده بابای مهدی)عج(

خدایا قلب ما را شاد کردی

تولّد حضرت امام حسن عسكري

روز جهانی معلوالن  روز جهانی معلوالنروز جهانی معلوالن  روز جهانی معلوالن  روز جهانی معلوالنروز جهانی معلوالن آذر 12
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مارمولكه خوابش گرفت
فكر چي بود؟ یه تخِت ِسفت

فوري پرید رو آُجر
تا صبح خوابید با ُخرُخر
یه برِگ گردو روش بود

فقط همین پَتوش بود

 • تصويرگر: ساره محّمدپور

عر

سوزن خانم مشغول دوخت و دوز بود
سرش توي آستین یک بلوز بود
خبر نداشت پارچه چقدر َضخیمه

کارش دوباره مونده نِصفه نیمه 
یه گوشه با حاِل خراب نشسته

چون که نوکش شكسته

سوزِن نوک شكسته
• مهري ماهوتي

پتوي بَرگي
• مريم هاشم پور

رعررعررعرععررر



• کبری بابايی

نشانه

خدای مهربان سالم!
 مامان دســتم را می گیرد، با هم از خیابان َرد می شویم و به َمسجد 

می رســیم. مســجد دو تا ُگلدســته و یک ُگنبد آبــی دارد. من خیلی 
دوستشان دارم. از پلّه ها باال می رویم. پشِت سِر خانم مهربانی می نشینیم. 
او با مامان دوست است، به من لبخند می زند. صدای اَذان گو می آید. همه 
بلند می شــوند تا نماز را شروع کنند. من فقط ســوره ي »ُقل  ُهَو  اهللا  اََحد« 
را بلدم. چند بار آرام آن را می خوانم. همراه مامان َخم می شــوم و َســرم 
را روی ُمهــر می گذارم. نماز که تمام می شــود، خانم مهربان برمی گردد 
و با مامان دســت می دهد.  بعد یک تســبیح آبی می گذارد توی دستم و 

می گوید: »این هم جایزه ات!«
از تسبیح خوشم می آید. آن را باال می برم و از توی دانه هایش به دور و 

بََرم نگاه می کنم. همه چیز آبی است. می خندم.
خدای مهربان ممنونم که اجازه دادی به مهمانی ات بیاییم. از امروز 

با تَسبیحم از تو تشكر می کنم و مثل مامان می گویم:
» اَلَحمُدهللا... اَلَحمُدهللا... اَلَحمُدهللا...«

• تصويرگر: عاطفه ملکی جو

مهماِن خدا
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• کلر ژوبرت

پیله کوچولو روی شاخه تكان تكان مي خورد. سنجاقک داد زد: »یک پروانه  می خواهد 
به دنیا بیاید. شاید دوست خوبی برای ما باشد.«

جیرجیرک روی شــاخه پرید. پیله آرام آرام پاره شد. پروانه بیرون آمد و گفت: »ووی 
ووی! آن جا چه  تنگ و تاریک بود! آخ  آخ! بال هایم درد گرفت!« پروانه چشم هایش را 
باز کرد. آفتاب را دید. گفــت: » اوخ  اوخ! چه نور تندی!« بعد روي گل ها پرید و گفت: 
»واي وای! چه بوي بدی!« پروانه ُغر زد و ُغر زد. ســنجاقک و جیرجیرک رفتند و کمی 

دورتر نشستند. پروانه داد زد: »پس چرا رفتید؟«
سنجاقک گفت: »دوست غرغرو  مي خواهیم چه کار؟«

پروانه خجالت کشــید و ساکت شد. ســنجاقک و جیرجیرک آمدند کنار او نشستند. 
پروانه پرسید: »پس چرا برگشتید؟«

ســنجاقک گفت: »ببین چه بال هاي قشــنگي داري! خدا با همه مهربان اســت. به همه 
چیزهاي خوب مي دهد، حّتی به ُغرُغروها.«

خدای پروانه ها

سنجاقک و جیرجیرک 
خندیدند. پروانه هم ها هاها 

خندید. همراه دوستانش 
روي ُگل ها پرید.



بوق بوق، دود دود!
زمین ما

مامان قّصه ی ماشــین بوقی را برای فرهاد تعریف کرد و گفت: »زرنگ آقا، این هم از 
قّصه ی امروز!«

فرهاد با خوش حالی باال و پایین پرید و گفت: »من خودم ماشین بوقی ام!«
دوید توی ایوان. لوله ی خرطومی جارو برقي را برداشت و گفت: »زرنگ آقا، این هم بوق 

تو.« بعد هم پشت سرش را نگاه کرد و گفت: »تنبل آقا، تو هم ماشین شو و دنبالم بیا.«

فرهاد ریزریز راه رفت و توی لوله گفت: »بوق، بوق!«
تنبل آقا هم ریزریز راه رفت،  اّما توی بوق گفت: » دود، دود!«  
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• مجيد راستی   • تصويرگر: نسيم بهاری

فرهاد اَلَكي سرفه کرد و گفت: »تنبل آقا، دود دود نه، بوق بوق کن!« 
تنبل آقا باز هم راه رفت و دود دود کرد. زرنگ آقا عصبانی شــد. ایســتاد. پایش را به 
زمین کوبید. داد زد: »الزم نكرده تو ماشــین دودی باشــی. من ماشین بوقی ام، تو هم 

مسافر. بیا سوار شو.«

تنبل آقا مســافر شد. زرنگ آقا ریزریز جلو رفت و گفت مثالً دودها رفتند. حاال با هم 
مي گوییم: »بوق بوق! بوق بوق!«

بعد هم کم کم صدای بوقش را پایین تر آورد: »بوق بوق.......بوق بوق.....بوق بوق!«      
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معصومه خانم 
• سمّيه بابايي

باالی ُگنبد
در حال پرواز
بق بق بقو بق!
می خوانم آواز

صبحانه خوردم
یک مشت گندم

ممنونم از تو
معصومه خانم

لباسِ نو
• سعيده موسوي زاده

ِِکرمه توي گیالس بود
بیرون اومد

وقتي که
بی کفش و بی لباس بود

خال خالي جون دلش سوخت
با برِگ ُگل

کفش و لباس براش دوخت

• تصويرگر: سحر حقگو
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جیرینگ جیرینگ 
• مريم اسالمي

جیرینگ جیرینگ صداي اِستِكانه
سینی چاي

تو دست های مامانه
بابام فروخته از صبح

هزارتا هندوانه
خسته شده اومده از مغازه

مامان مي گه: »بفرما چاي تازه!«

آجیلِ مورچه 
• طيبه شاماني

مورچه خانم
تو لونه شون یه عالمه مهمونه

چی پیدا کرده؟ تخم هندِوونه
بدو بدو اونو می بره به لونه
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• محّمدرضا شمسخانه
• تصويرگر: ثنا حبيبي راد

قّصه

صبح که »خانه« بیدار شــد، دید پلّه هاي سه قلوي حیاط َچمدانشان را بسته اند و دارند 
مي روند. پرسید: »کجا مي روید؟«

پلّه ها گفتند: »مي رویم سفر.«
بعد گفتند: »چقدر اینجا بمانیم؟ خسته شدیم از بس همه از ما باال و پایین رفتند.«

بعد راه افتادند. دِر خانه گفت: »صبر کنید من هم بیایم. چقدر بگذارم دیگران مرا باز 
و بسته کنند؟«

پنجره ها گفتند: »ما هم مي آییم. دلمان گرفته است.«
زیرزمین گفت: »پس من چي؟ من هم مي آیم. دلم پوسید از بس تک و تنها این پایین 

ماندم.«
آن وقت همگي راه افتادند و رفتند. خانه بي در و پِیكر شد.

چند روز گذشــت. چند روز دیگر هم گذشــت. خانه که دلش حسابي براي پلّه هاي 
ســه قلو و در و پنجره و و زیرزمین تنگ شــده بود، با خــودش گفت: »این طوري که  

نمي شود! باید بروم دنبالشان.«
آن وقت بار و بَندیلش را بســت و راه افتاد. هنوز زیاد دور نشده بود که صدایي شنید: 

»سالم. ما برگشتیم!« 
صداي پلّه هاي ســه قلوي حیاط بود. قلب خانــه تُندتُند زد. کمي بعد، زیرزمین و در و 

پنجره هم از راه رسیدند. خانه با خوش حالي به طرفشان دوید و آن ها را بغل کرد.
اول نشســتند و حســابي از این در و آن در صحبت کردند. بعد نوبت سوغاتي ها شد. 
پلّه ها براي خانه یک حوض آورده بودند. زیرزمین برایش فّواره آورده بود. پنجره ها 
برایش باغچه آورده بودند و در برایش یک زنگ آورده بود. درینگ، درینگ، درینگ. 

خانه از خوش حالي روي پایش بند نبود.
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نمایش

بازیگران: قّصه گو، ملخ، مورچه
قّصه گو )کنار صحنه ایســتاده. ملخ به این طرف و آن طرف مي پرد(: ملخ داشــت براي 

خودش بازي مي کرد.
ملخ: مي پرم و جست مي زنم. شادم و آواز مي خونم. براي خودم دست مي زنم. 

قّصه گو: گوش کنین انگار یه صدایي اومد. )دســتش را کنار گوشــش مي گذارد. از 
پشت صحنه صداي هوهوي باد مي آید.(

مورچه بدو بدو وارد مي شود و دور خودش مي چرخد.
ملخ: »با این عجله کجا مي ري؟«

مورچه: »نمي شــنوي؟ صداي باد مي آد. بوي بارون مي آد! برو یه جا قایم شو!« 
)زیر برگي مي نشیند(

ملخ: یه کم دیگه بازي مي کنم زود مي رم، یه گوشه قایم مي شم . از این طرف، از 
اون طرف مي رم الي ِگل و علف.

قّصه گو: ملخ سرگرم بازي بود که دوباره صدایي شنید.چه صدایي؟ همه دوانگشتي 
خیلي آرام دست بزنید تا شما هم بشنوید. )بچه ها دو انگشتي دست مي زنند و صداي 

نم نم باران در مي آورند.( 

آي چه كنم؟ واي چه كنم؟
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• مهری ماهوتی              • عّکاس: اعظم الريجانی          • تصويرگر: سولماز جوشقانی

ملخ: بارون نم نم مي آد، یواش و کم کم مي آد. یه کوچولو بازي کنم زود مي رم، یه 
گوشه قایم مي شم.

)از پشت صحنه هوهوي باد و بارام بارام رعد می آید.( 
قّصه گو: واي... باران تند شده. بچه ها این دفعه تندتر دو انگشتي دست بزنید. 

ملخ : بارون زود تموم مي شه، حیفه بازي ام حروم بشه! 
قّصه گو: باران باز هم تندتر شد. ُشر ُشر ُشر)بچه ها دوانگشتي و تندتند دست مي زنند.(

ملخ: آي چه کنم؟ واي چه کنم؟ خیس شدم! )2 بار(
مورچه: زود بپر بیا این جا. نگفتم بارون مي آد، خیس مي شي؟

ملخ: هاپچه! واي... هاپچه! )ملخ کنار مورچه مي رود.(
قّصه گو: کمي گذشت. باران کم و کم و کم تر شد. )بچه ها اول آرام، بعد آرام تر و بعد 

خیلي آرام دوانگشتی دست مي زنند.( 
قّصه گو: باران بند آمد. )دیگر کسي دست نمي زند.(

قّصه گو: مورچه و ملخ  چه کار کردند؟ از زیر برگ بیرون آمدند. شكر خدا ملخ 
ســرما نخورده بود. دوتایي دنبال هم دویدند و آواز خواندند. شــما هم همرا ه 

آن ها بازي کنید و بخوانید: »مي پرم و جست مي زنم. شادم و آواز 
مي خونم، براي خودم دست مي زنم.« )دو بار(



 • تصويرگر: گلنار ثروتيانصدا چيست؟
 • مجيد عميق

بپرس و بدان

وقتي حرف مي زنیم، تارهاي صوتي داخل وقتی چیزی می لرزد، صدا مي دهد.
گلوي  ما مي لرزند و هوا را مي لرزانند. 

این طوري مي شود 
که دیگران صداي 

ما را می شنوند.

اگر صدا بــا مانعي برخورد کند، برمي گردد. صدا از راه هوا به گوش ما مي رسد.
آن وقت ما دوباره همان صدا را مي شنویم. 

گلوي  ما مي لرزند و هوا را مي لرزانند. 
این طوري مي شود 
که دیگران صداي 

ما را می شنوند.
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مي داني بوق کامیون چه مي گوید؟

قارام قارام
عجب صداي مزاحمي!

صداهاي هشداردهنده
َب بو َب بو َب بو از سر راه کنار بروید!

صداهاي آزاردهنده
واي چه صداي بدی!

15 رشد کودک3  آذر  98



 پیشی اّولی گفت: »میو میو، من شیر می خوام.«
پیشی دّومی پرید روی کلّه ی مامان پیشی و ِقلِقلكش داد. »پیش پیش«، خوابش می آمد. 

میوی بلندی کرد و گفت: »من دیگه اینجا نمی مونم! خیلی سروصدا هست!«
آن وقت راه افتاد و رفت، با خودش گفت: »آخیش! راحت شــدم!«. توی جوی آب شلپ 
شولوپ شنا کرد، لبه ی دیوار بِپَر بِپَر کرد، دنبال یک موش دوید و کنار مغازه ها میومیو 
کرد. آنقدر بازی کرد که خسته شد. سرش را گذاشت روی پلّه و گفت: »به به! خوش به 

حالم! دیگه هیچ صدایی نمی آد و راحت می خوابم.« 
اما تا آمد بخوابد، دلش یک جوری شد. فكر کرد ُگرسنه است، اّما نبود. فكر کرد تشنه 

است، اّما نبود. فكر کرد خسته است، اّما نبود. با خودش گفت: »پس چی؟«
بعد فكر کرد شاید برای مامانش، شاید هم برای سروصدای بّچه پیشی ها دلش تنگ شده.
قطره اشكی از گوشه ی چشمش َسرازیر شد. آن وقت بدو بدو تمام خیابان ها را دوید. از 
جوی آب پرید، از لبه ی دیوارها دوید، از کنار مغازه ها گذشت تا رسید به مامان پیشی. 
دوید و بغلش کرد، اما تا آمد بگوید چقدر دلش تنگ شده، از خستگی 

خوابش برد. 

پيش  پيش
• ارغوان غالمي     

• تصويرگر: زهره ضرغام پور

قّصه

پيش  پيش
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• مجيد راستي     • تصويرگر: نرگس دالوري

موش کوچولو توی النه بود. مامان موشه در زد: »تق تق تق!«
موش کوچولو پرسید: »شما کی هستی در می زنی؟«

مامان موشه جواب نداد. دوباره در زد: »تق تق تق!«
موش کوچولو پشت در رفت و پرسید: »شما کی هستی در می زنی؟«

مامان موشه جواب داد: »میومیو هستم!«
موش کوچولو باید می ترســید، اّما نترسید. خوش حال شد و گفت: »شما میومیو نیستی. 

مامانم هستی!« 
بعد در را باز کرد و پرید توی بغل مامان موشه. 

مامان موشه پرسید: »از کجا فهمیدی من میومیو نیستم؟«
موش کوچولو َخندید و ِشــُمرده ِشُمرده گفت: »صدای میومیو مهربان نیست. متوّجه 

شدی؟«
مامان موشه گفت: »بله متوّجه شدم. حاال لُپ هات کو!« 

موش کوچولو تُندی صورتش را جلو برد. 
مامان موشه پرسید: »حاال چه مي خواهي؟«

موش کوچولو چشم هایش را بست و 
گفت: »یک بوس ُگنده!«

ق،  موشه ق تَ تَ
قّصه
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دوستى قّصه های دیدنی

میووو! 
آخ!

چه تُند 
پرواز 
می کنی!

صبر کن!

آخ جون! 
تاب بازی!
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•    شاهده شفيعی   •  تصويرگر: الله ضيايی

جیرررر...
جییررر

من می خواستم 
سوار بشم. 

اّول من!

میووو!

میوووو... 
من نمی خواستم سوار تاب 
بشم! من و پروانه داشتیم 

بازی می کردیم، 
    من افتادم پایین!

سه تایی بیشتر 
خوش می گذره!
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اّول
بازیكن اّولي سعي مي کند بادکنک را داخل 
سبد بیندازد. بازیكن دّومي سبد را به چپ و 
راست حرکت مي دهد و نمي گذارد بادکنک 

داخل سبد بیفتد. بازی اّول

بازی دّوم



• مريم سعيدخواه     • تصويرگر: مهسا ولی زاده

بازی، ورزش، شادی

دّوم
یک بادکنک با نخ به پاي یكي از بازیكن ها بسته مي شود. بازیكِن دیگر باید به کمک 

پاهایش آن را بترکاند.
سّوم

دو بازیكن یک بادکنک را  بین خودشان نگه مي دارند. از ال به الي مانع ها رد مي شوند و 
بادکنک را به آخر مسیر مي رسانند. 

چهارم
بازیكن ها بادکنک را بین 

پاهایشان مي گذارند. از روي 
مانع ها مي پرند تا به آخر خط 

برسند.

اشاشادی ش ور یزیزی، ابابا

بازی چهارم

بازی سّوم
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کتاب هاي  قشنگ براي کتاب خانه ي خودت

سعيدخواه
• مريم 

خانه ي دیوانه 
نویسنده: محّمدرضا شمس

تصویرگر: ایلگار رحیمي
ناشر: علمي فرهنگي
021-88665728

یک خانه بود یک آجرش کــم بود، دیوانه بود. هر 
کــس مي آمد طرفش دنبالش مي کــرد. با دودکش 
مي زد تو ســرش . با ناودانش خیسش مي کرد. یک 

روز مرغي که خانه نداشت آمد سراغش و گفت: 
من که ُقد ُقد مي کنم برات
تخم بزرگ مي کنم برات 

خونه م مي شي؟

اشک درخت در اومد
شاعر: مریم هاشم پور

تصویرگر: حدیثه قربان
ناشر: نردبان

021-88505055

خدا جونم ، درختا رو نگه دار
مواظب ریشه و برگشون باش

باد که مي آد، خودت تو گوشش بگو:
»با همه ي درختا مهربون باش«

کالس اَّولی ها
• عّباس قدير محسنی   • تصويرگر: الهه شريفی

پاک ُکن کوچولو یک کالسِ   اّولي حواس َجمع 
است. هیچ وقت خودش را ُمحكم روي کاَغذ 
نمي کشد. فَقط نَرم و یَواش کاغذ را نَواِزش 
مي کند. او همیشه غلط ها را با حوصله پاک 
مي کند تا نوشــته ها و نّقاشي ها تمیزتر و 

قشنگ تر بشوند.

مي کند. او همیشه غلط ها را با حوصله پاک 
مي کند تا نوشــته ها و نّقاشي ها تمیزتر و 

قشنگ تر بشوند.
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1 ِگل را خوب مالش مي  دهیم. بعد با آن چندتا گردالي درست مي کنیم.
2 گردالي ها را با آب کمی خیس مي کنیم و به هم می چسبانیم.

3 دو تا گردی کوچولو جاي چشم ها مي گذاریم. 
4 مي تواني با چیزهاي مختلف روي بدن ِکرم نقش بیندازیم.

5 مي توانیم برای درســت کردن چشم ها از شــاخه های خشک گیاهان، 
هســته ي میوه ها، تخمه ها، ســنگ هاي رنگي کوچــک و حّتي  پولک و 

منجوق استفاده کنیم.
6 صبر مي کنیم تا  ِکرم کوچولویمان خشک شود. 

7 بعد آن را رنگ مي کنیم.

ری    
شکا

نه 
آم  •

نی
يجا

الر
• عّکاس: اعظم 

ِكرم كوچولو
1

2

3

4

5

ساز
ببین و ب

صبر مي کنیم تا  ِکرم کوچولویمان خشک شود.  6
بعد آن را رنگ مي کنیم. 7

اساساز

ب
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دوستان خال خالي مثِل تو

توی خانه:
من گربه کوچیكه هستم!

من هر روز به مدرسه می روم.

توی مدرسه:
دیروز بغل دستی ام به آن یكي بغل دستی ام 

میومیو خندید و مسخره اش کرد.

بغل دستی ام به او گفت: »هااهااا میووو! یعنی 
ُدمت اصالً قشنگ نیست، چون خال خالیه!«

آن یكي بغل دستی ام گفت: »میوووپاااف! 
یعنی از کارت خیلی ناراحت شدم!«
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• شاهده شفيعی   • تصويرگر: فاطمه محّمدعلی پور

حاال تو بگو!
تا به حال کسی را مسخره کرده ای؟

تا به حال کسی تو را مسخره کرده است؟
اگر دوستت مسخره ات کند، به او می گویی که ناراحت شده ای؟

من نمی دانستم چه کار کنم. دلم نمي خواست دوستانم با هم دعوا کنند. 
نگاه کردم و دیدم گوش آن یكي بغل دستی ام خال دارد!

جلو رفتم و گفتم: »میوووو میوووو؟« 
یعنی: »دوســت داری من به هم گوش 

خال خالِی تو بخندم؟«
هر دو ساکت شدند!

آن یكــي بغل دســتی ام گفت: »میــو! میو! یعنی 
نمي دانستم! من که تا حاال گوش خودم را ندیده 

بودم!«
بعد رفت جلوی آینه و گفت: »راست می گویی!« 
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َخندونک

• حسام سبحانی        • تصويرگر: فاطمه محّمدعلی پور
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ماماِن میشولک گفت: »پیف پیف! چقدر دهنت بو می ده. 
زود برو مسواک بزن عزیزم!« 

میشولک این طرف را گشت، آن طرف را گشت، بعد گفت: 
»واي مامان، مسواکم را پیدا نمي کنم!«

خرگوشک توي اتاق آمد، مسواک میشولک توي دستش بود! 
میشولک گفت: »لطفاً مسواکم را بده!«

خرگوشک گفت: »نمي دهم! چون که مال خودم را گم کرده ام!« 
میشولک گفت: »مسواک من به درِد تو نمي خورد، تو باید مسواک خودت را بزني.« 

ماماِن میشولک گفت: »خیلي چیزها وسایل شخصي هستند مثل مسواک، شانه، ناخن گیر و 
لیف. نباید با هم از آن ها استفاده کنیم.« بعد دو تا مسواِک نو به بّچه ها داد.

خرگوشک و میشولک خیلي خوش حال شدند. با هم رفتند مسواک زدند و خندیدند.

مسواِک من

يرگر: سولماز جوشقانی
صو

 • ت
     

 فر
ژده

د ا
شي

مه
 •

چی بهتره؟

27 رشد کودک3  آذر  98



می
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با

هر حیوان را به تّكه ي خودش 
وصل کن. 

بعد به سلیقه ي خودت آن ها 
را رنگ آمیزي کن.

به دوستت کمک کن صدف هاي هم شكل را از هم جدا کند 
و آن ها را بشمارد!

تعداد هر کدام را جلوي شكلش 
بنویس!

• طرح و اجرا: مرتضی رخصت پناه   
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کدام یک از این پرندگان روي درخت النه مي سازند؟
دور آن ها خط بكش!

عالمت ها جهت حرکت در خیابان را نشان مي دهند.
با توجه به عالمت ها مسیر درست را پیدا کن و ماشین را به 

برج میالد برسان!
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• رويا صادقي

َسرزمیِن نّقاشی
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وقتی در فصل پاییز با خانواده به گردش می رویم، گردالي هاي خوشمزه ی رنگارنگ ما 
را صدا می کنند!

سیب لُپ ُگلي، خرمالوی نارنجی و اَنار قرمز از باالی درختان به ما می گویند:
»بیایید بیایید! ما را بچینید، به خانه هایتان ببرید و روی سفره  بگذارید. شب یلدا نزدیک 

است!«

اله
 س

6 ،
یي

یدا
را 

زه
ن 

زنی
نا
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بّچه ها بیایید در این قسمت یک نّقاشــي یلدایي بكشید. دوستان و فامیل کنار هم، 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها،  رنگ هاي پاییزي، میوه هاي خوش مزه یادتان نرود.

هر کدام از این ها مي تواند کار شما را زیباتر کند.

31 رشد کودک3  آذر  98



• مجيد عميق • تصويرگر: نسيم بهاري

خانه اي پُر از پنجره یک کار تازه

وسایل الزم: لیواِن شیشه اي، آِب داغ، تخم مرغ، ذّره بین.
تخم مرغ را داخل لیوان بگذارید. 

با کمک پدر یا مادر آِب داغ را در لیوان بریزید. 
کمي صبر کنید. 

با ذّره بین به تخم مرغ نگاه کنید. چه  مي بینید؟

روي پوسِت تخم مرغ حباب هاي ریزي می بینید 
که کم کم به سطح آب مي آیند.

پوست تخم مرغ هزاران ســوراخ ریز دارد. شما 
مي توانید با ذرّه بین این سوراخ ها را ببیند.

جوجه ی داخل تخم مرغ، از راه این سوراخ ها نفس مي کشد و رشد می کند. 
بخاِر داغ هم از راه همین سوراخ ها وارد تخم مرغ مي شود و تخم مرغ آب پز مي شود. 

حاال مي دانید چرا تخم مرغ آب پز 
از تخم مرغ نپخته سنگین تر است.
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سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فّناوري آموزشى

مديرمسئول: مسعود فياضي 
  

سردبير: مهرى ماهوتى 
مدير داخلي: مريم سعيد خواه

طراح گرافيك: روشنك فتحي 
ويراستار: روشنك بهاريان نيكو

نشانى: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، شماره ى268، دفترانتشارات و فّناورى آموزشى
صندوق پستى: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230

          خوانندگان رشد شما مي  توانيد قّصه ها، شعر ها، نّقاشي ها و مطالب خود را 
به مركز بررسي آثار مجّالت رشد به نشاني زير بفرستيد:

نشانى: تهران،  صندوق پستى: 15875-6567 
021 ، دورنگار: 021-88301478      تلفن: 88305772ـ 

  Koodak@roshdmag.ir :پيام  نگار
وبگاه: www.roshdmag.ir    شمارگان: 540000   

چاپ و توزيع: شركت اُفست

2 اين َچند روز     1 آشتى    

4 مهماِن خدا  3 شعر   
5 خداي پروانه ها

6 بوق بوق، دود دود

10 خانه 8 شعر   

12 آي چه كنم، واي چه كنم؟

14 صدا چيست؟

17 تَق تَق موشه 16 پيش پيش 

18 دوستى  
20 ورزش بادكنكي

22 كالس اّولي ها

23 ِكرم كوچولو

24 دوستان خال خالى

26 تيرمولك    

27 مسواِك من

28 بازي و سرگرمي

30 سرزمين نّقاشي

32 خانه اي پُر از پنجره

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي يا تصويري در دسترس شماست. كافي 
است تصوير QR-code  را با گوشي هوشمندتان بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از 
يك نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا QR code scanner  استفاده كنيد.

• طرح و اجرا: سلمان طاهرى

َعلي محّمد و آلِ محّمد َعلي محّمد و آلِ محّمداللّهم َصّل ِ اللّهم َصّل ِ

خداى مهربان در سوره ى صاّفات، قّصه ى حضرت ابراهيم(ع) را 
بــراى ما مى گويد و مى فرمايد: ما اين حيوان را براي ابراهيم(ع) 

فرستاديم تا قربانى كند. از همان زمان اين روز عيد قربان شد.



     به اين تصوير خوب نگاه كن. چه چيزهايي مى بينى؟
مي داني، همه ى اين ها در

 اُستان ُكهگيلويِه و بويِراَحَمد است.
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• تصويرگر: شيرين شيخى

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

 دفترانتشارات وفّناوري آموزشى

ماهنامه ى آموزشى، تحليلى و اّطالع رسانى ويژه ي پيش دبستاني و دانش آموزان پايه ي اّول دبستان


