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

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فّناوري آموزشى

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

هود يكــي از ســوره هاي قرآن اســت. قّصه ي 
حضرت نوح در اين سوره آمده. وقتي همه جاي 
زمين پر از آب شد، خدا به حضرت نوح فرمود: 
مسافرها را سوار كشتي كن. از هر حيوان دو تا را 

با خودت ببر و آن ها را نجات بده.
گيالنشاه، يكي از آفريده هاي خدا
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مهرباني مامان بزرگي
سالم دوسِت من

 اين روزها مامان بزرگ خانه اش را حسابي به هم ريخته است. او دوباره مشغول شستن و 
تميز كردن است. از همه جا بوي شوينده و نم و رطوبت مي آيد. تا چند روز ديگر كه عيد 

مي شود، در و پنجره ها از تميزي برق مي زنند. رنگ و روي پرده ها باز مي شود.
مامان بزرگ هر بار يك جاي خانه را تميز مي كند، بعد مي نشــيند و روزها را مي شمارد. 
او فكر مي كند ديگر چيزي نمانده تا مدرســه ها تعطيل بشود و شما همراه بابا و مامان 

بوق بوق، بيب بيب به ديدنش برويد.
يواشــكي بگويم! مامان بزرگ يك عالمه خوراكي خوش مزه و بوس و بغل و نوازش هم 

آماده كرده تا همه اش را به شما بدهد.
واي كــه مهرباني هاي مامان بــزرگ چه قدر 

شيرين است!
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14  اسفند احسان و نيكوكارى

خداى مهربان فرمود: »هــر كس كار خوبى 
انجام دهد، من ده برابر به او خوبي مي كنم.«

18  اسفند تولّد حضرت على)ع( و روز پدر
بهترين باباى دنيايى على)ع(

تو اِمام اّول مايى على)ع(
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6    اسفند والدت امام باقر)ع(

پَنُجمين گلى  آقا، پنجمين امامِ ما
اى امام خوبى ها، بر شما سالمِ ما

8    اسفند شهادت امام علي النقي)ع(

از چيزهاي خوبي كه خدا به تو داده اســت به 
ديگران بده.

15  اسفند روز درختكارى

بّچه ها نَهال بِكاريد و به آن  آب بدهيد. 
نهال ها هم به ما هواى تازه مى دهند.

روز

د

رررروووووززز

د
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روز پدر
• مريم هاشم پور

• تصويرگر: طاهره شمسی

بابا كه از در آمد
گفتم سالم بابا

جشن است در اتاقم
لطفاً تو هم بفرما!

با مادرم دوتايى
گل هم خريده بوديم

شيرينى و لواشك
در ظرف چيده بوديم

بابا به جشنم آمد
گفت: »آخ جان لواشك!«

ما هم بلند گفتيم:
»روز پدر ُمبارك!«

ششش
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• کبری بابايی

امروز مــن و مامان َرفتيم بازار. بازار پُر بود از اَســباب بازى، لباس هاي 
قشنگ و عروسك هايي كه دل شان مي خواست ما آن ها را بخريم.

مامان يك ُگلدان َشمعدانى كوچك خريد.
مامان به من گفت: »خانه ى ما با اين گل شمعدانى خيلى َقشنگ تر مى شود.«

او برايم قّصه ى آدم مهربانى را تعريف كرد كه سال ها پيش رئيس ُجمهور ايران بود. 
او خيلى ســاده زندگى مى كرد. مردم ايران آن قدر دوستش داشتند كه وقتى َشهيد 

شد، خيلى برايش ُغصه ُخوردند.
مامان توى گوشم گفت: »زندگى ساده خيلى قشنگ، راحت و خوب است.«

ما دو تا َعروســك خريديم. يكى براى من و يكى براى دوســتم كه اصالً عروســك 
ندارد. خداى مهربانم، كاش تو از اين كار ما خوشحال 

شده باشى.
ُگلدان َشمعدانى، َحياط ما را قشنگ 
كرده است. حتماً عروسك ها هم، 
بازى من و دوستم را َقشنگ تر 

مى كنند.

خداى مهربانم سالم
هنههنههنهنننهههنه
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• کلر ژوبرت    • تصويرگر: عاطفه ملکی جو

جيكوكو، ُگنجشــك كوچولو، پيش كبوتر پير نشســت. با شــادي گفــت: »جي جيك! 
مي دانستي مهربان ترين مرِد اين َشهر پيامبر خدا شده؟« 

كبوتر ُدم تكان داد يعني بله. 
جيكوكو گفت: »يادت هست گفته بودي بعضي آدم ها خدا را دوست ندارند؟ شايد آ ن ها 

پيامبرش را اذيت كنند.« 
كبوتر گفت: »مي دانم. اين را هم مي دانم كه خداي مهربان يك همسر دانا و يك دوسِت 

بزرگ به او داده كه تنها نباشد.« 
جيكوكو گفت: »جي جيك! چه خوب! ولي من آن دوست بزرگ را نديده  ام.« 

كبوتر گفت: »بايد زودتر او را ببيني . خيلي دوست داشتني است.« 
جيكوكــو تُندي بال زد. كمي بعد پيش كبوتر برگشــت و گفت: »جي جيك! پيامبر)ص( و 
همســرش را ديدم، ولي دوست بزرگ را نديدم. فقط يك بّچه ي دوست داشتني با آن ها 

نماز مي خواند.« 
كبوتر خنديد و گفت: »چه طور نفهميدي؟ همان پسر كوچك، همان كه اسمش علي است...« 
جيكوكو بقّيه ي حرف كبوتر را نَشنيد، چون زود پركشيد و رفت پيش دوسِت بزرِگ 

پيامبر)ص(. 

دوست بزرگ پيامبر)ص(
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درخت خرمالوى من
پدر با يك نَهال به خانه آمد. فرهاد دويد 
توى حياط. با خوش حالى پرسيد: »بابا اين مال 

من است؟«
بابا لبخنــد زد و گفت: »اين نهال 

قرار است با تو بزرگ بشود و 
ُخرمالو بدهد.«

بعد گفت: »پس توى باغچه يك 
چاله برايش بِكن تا بِكاريمش.«

درخت خرمالوى من
پدر با يك نَهال به خانه آمد. فرهاد دويد 
توى حياط. با خوش حالى پرسيد: »بابا اين مال 

فرهاد بيلچه اش را برداشــت و به تنبل آقا گفت: 
»بيا برايش جا ُدرست كنيم.«

تنبل آقا گفت: »تو زمين را بِكن، من نگاه مى كنم!«
فرهاد گفت: »اگــر كمك نكنى، درخت فقط مال 

من مى شودها!«
تنبل آقا گفت: »بشود!«

ن ما

زمي
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فرهاد يك گودى توى باغچه درست كرد. بابا و مامان هم به 
حياط آمدند.

فرهاد با خوش حالى گفت: 
»اين درخِت خرمالوى 

من است.«
مامان لبخند زد و 

گفت: »چقدر خوب 
است كه هر كس درختى 

به اسم خودش داشته باشد.«

فرهاد گفت: »اجازه مى دهم گنجشــك ها هم رويَش النه بِســازند.« بعد به 
تنبل آقا گفت: »پاشو بيا كمك كن.«

تنبل آقا از بابا و مامان ِخجالت كشيد. جلو آمد و گفت: 
» اّول من زير سايه اش َخستگى در مى كنم ها!«

نَهال را كاشــتند. فرهــاد گفت: »اين اســت درخت 
ُخرمالوى من!«

تنبل آقا گفت: »سايه اش هم مال من!«

ری
 بها
سيم

گر: ن
صوير

ستی       • ت
      • مجيد را
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ُسنبل
• مريم اسالمی

تُخم ُگلم، خاكم كن 
آب بده نمناكم كن

 
يواش  يواش ُگل مي شم 

يه شاخه ُسنبل مي شم 

ُسنبل ناز و سفيد 
براي ُسفره ي عيد

قطب جنوب
• سمّيه بابايی

برف آمد و دوباره 
باريد دانه دانه 

صد دانه در خيابان
صد دانه روي خانه 

اين دانه هاي برفي 
يك كار خوب كردند 

آهسته شهرِ ما را 
ُقطِب جنوب كردند

ششش
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كوچه ي ما سفيده 
برف اومده هزارتا 

َرّد پاي كالغه 
مونده به روي برفا

َرّد پاهاش رسيده 
تا اون درخت گردو 

براي من سؤاله 
خود كالغه پس كو؟

پاي كالغه َرّد ِ
• منيره هاشمي

َچترِ من 
• خاتون حسني

مانده بودم زير باران 
مادر آمد خيس و لرزان 
تا مرا ديد گفت: »ُقد ُقد« 

بال نرمش چتِر من شد



هصههصههصهصصصهههقصه صقصقق
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• مهری ماهوتی    • تصويرگر: ثنا حبيبي راد

شام ِ عروس
آقا َحلزون و خانم َحلزون با هم َعروسي كردند. 

صبح زود َعروس خانم بيدار شد و گفت: »مي خواهم برايت َغذاي خوش مزه  
درست كنم.« آقا حلزون خيلي خوشحال شد و ُمنتظر نشست. 

خانم حلزون يواش يواش رفت و به بوته ي كاهو رسيد. ظهر شد. 
ِقرچ ِقرچ ِقرچ دو تا برگ سبز و بزرگ و تازه چيد. 

فكر كرد: »چي كنار كاهو بگذارم كه غذايم خوش رنگ و قشنگ بشود؟«
يواش  يواش رفت سراغ نخود فرنگي ها. غروب شد. 

آقا حلزون دلش ضعف مي رفت، اّما خجالت مي كشيد چيزي بگويد. 
خانم حلزون پرسيد: »تو هم مثل من نخود فرنگي دوست داري؟« 

آقا حلزون زود جواب داد: »هر چي باشد مي خورم.« 
خانم حلزون با حوصله شــاخك هايش را بــه اين طرف و آن طرف چرخاند. 

همه جا تاريك بود. 
گفت: »چه زود شــب شد! بايد مواظب باشم برگ ســير و پياز قاطي غذايم 

نشود. راستي آقا حلزون تو هم مثل من از سير و پياز بدت مي آيد؟«
آقا حلزون جواب نداد. 

بيچاره خوابش برده بود و خواب غذاي خوش مزه مي ديد.  



دو همسايه
قصه گو: »خانم نَبات و خانم ُگالب از قديم َهمســايه بودند. هر ماه خانه تِكاني  مي كردند. 

االن هم قاليچه هايشان را مي آورند كه بتكانند.« )هر دو با تكان دادن قاليچه به سرفه مي افتند.( 
خانم نَبات: »ُگالب جان َخفه ام كردي، برو آن  طرف تر!«

خانم ُگالب: »نَبات جان،  خودت برو آن طرف تر! اين قدر قاليچه ي ُكهنه ات را تِكان نده!« 
خانم نبات: »گالب جان، قاليچه ي خودت كه كهنه تر است. تو تكان نَده!« 

خانم گالب: »يادت رفته سال هاست همسايه ايم؟ حاال با تو َقهر مى كنم! االن مى روم براي 
خودم كلوچه بياورم بخورم كه حالم خوب شود.« 

خانم نبات: »من هم مي روم ُكلوچه بياورم بخورم تا حالم خوب شود.« 
قصه گو: خانم  نبات و خانم  ُگالب رفتند و براي خودشان كلوچه آوردند. 

ش
نماي

ش
ي

ش
ي

ش
اماما منمن
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• مجيد راستی           • تصويرگر: سولماز جوشقانی

خانم گالب: »مي خواهي از كلوچه ام به تو بدهم؟«
خانم نبات: »خودم دارم. مي خواهي من به تو كلوچه بدهم؟« 
آن ها كلوچه  مي خورند و سرشان را با شادي تكان مي دهند. 

خانم گالب: »حالم خوب شد. بَخشيدمت كه ناراحتم كرده بودي.« 
خانم نبات: »من هم بخشيدمت كه ناراحتم كرده بودي.«

قصه گو: »چه خوب دوباره با هم آشتي كردند.« 
خانم گالب: »حاال كه كار كرديم و خسته شديم، من مي روم براي هر دومان چاي بياورم.« 

خانم نبات: »نه خير هم! من خودم مي روم!«
خانم گالب: »چاي من تازه َدم است.« 

خانم نبات: »چاي من هم تازه َدم است.« )هر دو مي روند.(
قصه گو: بله. خانم نبات و خانم گالب دير دير با هم دعوا مي كنند، اّما خودتان كه ديديد 

خيلي زود با هم آشتي مي كنند. چه دوستان خوبي!
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كالغ روي درخت ِچنار النه داشت. دو تا جوجه ي كوچولو هم داشت. يك روز َقناري 
براي جوجه هايش آواز مي خواند و جوجه ها هم از خوش حالي بال بال مي زنند.

جوجه كالغ ها گفتند: »مامان جان، تو هم براي ما آواز بخوان!«
كالغ آن ها را نگاه كرد و چيزي نگفت.

جوجه ها گفتند: »قناري براي جوجه هايش آواز مي خواند، تو 
هــم براي ما آواز بخوان! زود بــاش بخوان! زود باش 

بخوان!«
كالغ گفت: »بچه هاي خوشگلم! من بَلد نيستم 

مثل َقناري آواز بخوانم.«
جوجه ها گفتند: »خب مثل خودت بخوان.«

كالغ چشــم هايش را بست، بال هايش را كمي باز كرد، 
سرش را باال برد و پايين آورد و قارقار كرد.

پرنده هايي كه توي باغ بودند ترســيدند، پرواز كردند و رفتند. 
گربــه كه خوابيده بود، چشــم هايش را باز كرد و گفت: 

»بس كن، ديگر نخوان!«
كالغ ساكت شد، جوجه ها گفتند: 

»خيلي خوب بود مامان. باز هم بخوان! 
باز هم بخوان!«

قار...   قار...   باز هم قار
• محمود برآبادي
• تصويرگر: آوا حّالج

ّ ققق
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چه طوفاني!
•امير شمس
•  تصويرگر: الله ضيايی

واااي جوجه كالغ!

چه سيب هاي 
خوش مزه اي!

نجات پيدا كردم!

قار...قار... كمك!

قار قار! طوفان
قار...

نوش  جان!

قااااار

چه سيب هايي! حتماً 
خيلي خوش مزه هستند!

قّصه هاى ديدنى
اهاهاى هصهّصه صقصق
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 • مجيد عميق   • تصويرگر: گلنار ثروتيان

با تكان دادن ُدمم، حشرات 
را از خودم دور مى كنم.

موقع خطر با ُدم پهنم 
تا  روي آب مي كوبم 
دوستانم را باخبر كنم.

ُدم من باعث مي شود راحت 
بپرم و زمين نخورم.

ُدمم براي من مثل يك 
پتوي گرم و نرم است.

س و بدان
بپر

دبدبدان و س
ر

س
ر

س
رپرپ
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من با ُدمم از شاخه 
آويزان مي شوم.

ُدم من كمك مي كند 
تا خودم را روي 
درخت نگه دارم.

از ُدمم براي شنا كردن 
استفاده مي كنم.

وقتي ُدمم را دور شــاخه 
مي پيچم ديگر نمي اُفتم.
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بادُكنكِ قرمز نَخش را آرام از دستِ بادكنك فروش بيرون كشيد. نخش را به دست باد 
داد و پريد. رفت و جلوي شيشه ي مغازه اي ايستاد.

قيچ قيچ... صداي چه بود؟ بادكنك از پشتِ شيشه، آينه و صندلى را ديد. سرش را الي 
در بُرد و پرسيد: »كيه داره قيچ و قيچ مي كنه؟«

قيچي َدهانش را باز و بسته كرد و گفت: »معلومه كه منم! جلو بياي، به لُپ هاي قرمزت 
يك گاِز ســفت مي زنم!« بادكنك گفت: »نه  كه نمي آم!« بعد فوري نخش را به باد داد و 

پريد. كمي جلوتر، دوباره ايستاد.
ررر ررر... صداي چي بود؟ بادكنك جلو رفت. از پشتِ شيشه يك عالمه پارچه ي رنگارنگ 
و لباس هاي كوتاه و بلند ديد. سرش را الي در بُرد و پرسيد: »كيه داره ررر ررر مي كنه؟«
ســوزن چرخ خياطي همين طور كه روي پارچه باال و پايين مي پريد، گفت: »معلومه كه 
منــم! جلو بياي، به لُپ هاي قرمزت يك نوكِ تيز مي زنم!« بادكنك گفت: نه كه نمي آم! 

»بادُكنَك نخش را به باد داد و پريد. كمي جلوتر، دوباره ايستاد.
شاالپ شي الپ... صداي چي بود؟ بادكنك جلو رفت. حوِض وسط ميدان را ديد. قطره هاي 

آب سوار َفّواره مي شدند و باال مي رفتند. از آن باال شاالپي مي پريدند 
توي حوض و مي خنديدند. تا بادكنك را ديدند، گفتند: »سالم! چه 

بادكنك قشنگي! بيا با هم بپربپر كنيم و آواز بخوانيم!« بادكنك 
قرمز گفت: »شــما گازم نمي گيريد؟ بــه لُپَم نوك نمي زنيد؟« 
قطره ها ُشرُشر خنديدند. گفتند: »ما نرم و خيس و ُخنكيم. فقط 

شايد قلقلكت بدهيم!«

باد و بادكنكهصههصههصهصّصهههّصه
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•زهرا زرگر  •  تصويرگر: نيلوفر برومند

شاالپ شي الپ... بادكنك سوار َفّواره شد. خيس و ُخنك 
شــد. َفّواره بادكنــك را باال برد. باالي بــاال. بادكنك از 

آن باال به پايين نگاه كرد. حــوِض آب، كوچك بود، 
خّياطي كوچك بود، آرايشگاه كوچك بود. بادكنك 

با َقطره ها ُشرُشر خنديد و نخش را براي باد تكان داد.



ني
جا
ري
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ظم
 اع
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ّکا
ع  •

    
اه 
خو
يد
سع
م 
ري
م  ايــن بازي را مي توانيم دو نفــره يا چندنفره انجام • 

دهيــم. توپ ها را به تعداد مســاوي بين دو گروه 
تقسيم مي كنيم. توپ هاي گروه اّول زرد و توپ هاي 

گروه دّوم بنفش است. 

با ســوت مربّي، بّچه هاي هر گروه توپ  خودشــان را در َزمين ُمقابل مي اَندازند تا 
زماني كه مربّي سوت پايان را بزند. )يك يا دو دقيقه(. 

گروهي كه توپ  بيش تري  به زمين ُمقابل اَنداخته باشد برنده مي شود.

 ايــن بازي را مي توانيم دو نفــره يا چندنفره انجام 
دهيــم. توپ ها را به تعداد مســاوي بين دو گروه 
تقسيم مي كنيم. توپ هاي گروه اّول زرد و توپ هاي 

بازى، ورزش، شادى
اشاشادى شزشزش،

ور ىزىزى، ب
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روي زمين چند مانع مي گذاريم. دو تا از بّچه ها بايد دست هايشان را به 
هم قاّلب كنند. يك توپ وسط دست آن ها مي گذاريم. 

بّچه ها با شنيدن صداي سوت مربّي، از دو طرِف مانع ها رد مي شوند و 
به آخر مسير مي رسند. در طول مسير نبايد پايشان روي مانع ها برود يا 

توپ از دستشان بيفتد. 
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كالس اَّولى ها
• عّباس قدير محسنی   • تصويرگر: الهه شريفی

عينك كوچولو يك كالس اّولي زرنگ و با 
دقت است. هميشه شيشه هايش را تميز 
نگه مي دارد. روي نيمكت اول مي نشيند 
تا به تخته ي كالس نزديك باشد. دوست 
دارد همه چيز را درســت ببيند. دوست 
دارد كتاب هايــش را درســت بخوانــد. 
درست بنويســد. عينك كوچولو دلش 
مي خواهد توي درس هايش قوي باشد 

و از همه جلو بزند.
كتاب هاي  قشنگ براي كتابخانه ي خودت

سعيدخواه
• مريم 

مراقبت از بدن 
شاعر: مريم اسالمى

تصويرگر: غزاله بيگدلو
ناشر: غنچه

021-66484391

اين كتاب ها به ما ياد مي دهند چطور مواظب خودمان 
باشــيم . اگر كسي خواســت به بدن ما دست بزند 
چه كار كنيم. اصالً چه كساني اجازه دارند به ما دست 

بزنند.

خوب ها بله، بدها نه
نويسنده: زهرا موسوى

تصويرگر: سمانه صلواتى
ناشر: نردبان

021-88505055

ظرف پالستيك، نه                كيسه و الستيك، نه
شيشه و آهن، نه                  چربي و روغن، نه

اين ها كه جاش تو دريا نيست
دريا با اين ها زيبا نيست

شعرهاي اين كتاب درباره ي 
رفتارهاي خوب و بد آدم ها با 

طبيعت است.

مي خواهد توي درس هايش قوي باشد 
و از همه جلو بزند.



ری    
شکا

نه 
آم  •
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يجا
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ظم 
س: اع

• عّکا

1

2

3

4

ساز
ببين و ب

اساساز

سبسب و نينين يبيب بببب

4

1 ِگل را َورز مى دهيم و داخل ليوان كاغذى مى ريزيم به طورى 
كه ليوان پُر شود.

2 وسط ِگل را با انگشت فشار مى دهيم تا خوب گود شود.
3 بعد از يك ســاعت كه ِگل كمى خشك شد، ليوان را از ِگل 

جدا مى كنيم.
4 با كمى ِگل پوزه ى روباه را درست مى كنيم.

5 دو تا سه گوش درست مى كنيم و براى روباه گوش مى گذاريم. 
6 بعد از اين كه گلدان ما كامالً خشك شد، آن را رنگ  مى كنيم.

 مى توانيد 
شكل هاى ديگرى 

هم بسازيد.

5
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عصبانى هستى يا ناراحت؟
من گربه كوچيكه هستم!

من هر روز به مدرسه مى روم.
امروز چند تا برگ كوچك را كنار هم 

چسباندم.
كاردستي ام شكل موش موشك شد.

از گربه بغل دســتي پرســيدم: »ميو؟« 
يعني: تو چي ساختي؟

امروز چند تا برگ كوچك را كنار هم 

از گربه بغل دســتي پرســيدم: »ميو؟« 

گربه بغل دستي داد زد: »ميوووو!« يعني: تو 
به من چه كار داري؟

گفتم: »ميو! ميو ميو؟« يعني: هيچي! عصباني 
هستي يا ناراحت؟

گربه بغل دستي گفت: »ميوووووو!« 
يعني: هم عصباني ام هم ناراحت!

من گفتم: »ميوووو؟« يعني: چرا؟
گربه بغل دستي گفت: »ميووو!« يعني: 
چون اّول من مي خواستم موش موشك 

درست كنم!

ووو
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• شاهده شفيعی   • تصويرگر: فاطمه محّمدعلی پور

حاال تو بگو:
1. اگر چيزي تو را ناراحت كند، چه كار مي كني؟

2. اگر چيزي تو را ناراحت كند، آرام حرف مي زني يا با صداي بلند؟
3. اگر چيزي تو را عصباني كند، توي بدنت چه احساسي داري؟ مثالً توي دست هايت... 

يا توي شكمت...

مــن گفتــم: »ميوووو! ميو ميــو.« يعني: آهاااااان! اين كه عصباني شــدن نــدارد! تو هم 
موش موشك خودت را درست كن.

گربه بغل دستي گفت: »ميو؟« 
يعني: اگر من هم موش موشك 

بسازم، تو ناراحت نمي شوي؟

كمي فكر كردم و گفتــم: »ميو! ميو!« 
يعني: نه! تازه شــايد موش موشك تو 

يك شكل ديگر باشد!
بعد هر دو شــروع كرديم به ميو ميو 

خنديدن!
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َخندونك
دندندوكنكنك نخنَخ
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هاپچه، اوهو اوهو
پيشــول همين طور كه عطسه و ســرفه مى كرد، گفت: »چرا دماغم باد كرده؟ چرا 

چشم هايم قرمز شده؟ چرا گلويم درد مى كند؟«
مامان پيشول گفت: »وقتى مى رفتى برف بازى، بايد لباس مناسب مى پوشيدى.  اين 

لباس نخي براى روزهاى گرم خوب است.«
پيشولى گفت: »من لباس سفيدم را خيلى دوست دارم. دلم مى خواهد هميشه همين 

را بپوشم.«
هاپچه، اوهو اوهو

مامان پيشول لباس پشمى سفيدي را از كمد بيرون آورد 
و آن را به پيشــول داد و گفت: »بفرمائيد اين هم لباس 

پشمي قرمز.«
پيشول از خوشحالى فرياد زد. مامانش را بوسيد و گفت: 

»چه خوب شد، حاال دو تا لباس سفيد دارم. يكى مخصوص 
روزهاى گرم، يكى مخصوص روزهاى سرد.«

• مهشيد اژده فر      هاااااپچه!
• تصويرگر: سولماز جوشقانی

چى بهتره؟
رترتره؟ ه
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بّچه ها! مي خواهيم به مسافرت برويم. هر كدام از اين 
خورا كي ها و جاهاي ديدني و قشنگ مربوط به كدام 

شهر است؟

گ   س

پل خواجو



به اين شــماره ها نــگاه كن.  حتمــاً مي داني كه اين 
شماره ها خيلي خيلي مهم هستند. حاال هر كدام را به 

تصوير مربوط  به خودش وصل كن.

به اين شــماره ها نــگاه كن.  حتمــاً مي داني كه اين 
شماره ها خيلي خيلي مهم هستند. حاال هر كدام را به 

تصوير مربوط  به خودش وصل كن.

مي خواهيم به سفر برويم، بهتر است كدام يك از اين ها را با خودمان ببريم؟
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• رويا صادقي َسرزميِن نّقاشى
رى
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اميرحسين محمدى، از ماسال

حسن موحدي

آخرين روزهاي فصل زمستان است. ما هم در روز درخت كاري نهال مي كاريم.
با نّقاشي هاي قشنگ به فصل بهار مي  گوييم: »سالم. خوش آمدي.«
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  با 

با برف هاي روي كوه ها كم كم خداحافظي مي كنيم.

از طرف شما
ش رطرطرف

از
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با شادي و لبخند گل ها را تماشا مي كنيم.

بّچه ها شما هم براي ُخداحافظي با زمستان و َسالم به بهار نّقاشي بكشيد 
و براي ما بفرستيد.
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• مجيد عميق
عّکاس: اعظم الريجاني 

وسايل الزم: 
ظرف شيشه  اي دهن گشاد، 

بشقاب چيني، آب داغ، 

چند َحّبه يخ.

1. به كمك بزرگترها يك ليوان آِب 
داغ را داخل ظرف شيشه اي بريز. 

2. حــاال بشــقاب را روي َدهانه ي ظرف 
بگذار. پنج دقيقه صبر كن. 

3. تّكه هاي يخ را روي بشقاب بگذار 
و منتظر بمان. 

ران بسازيم با

حاال مي داني اگر هواي گرم در آسمان باال 
برود و به هواي سرد برسد، باران مي بارد. 

ك كارِ تازه
ي

اتاتازه اكاكارِ ك
ي

ك
ي

ك

داغ را داخل ظرف شيشه اي بريز. 
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سركليشه ها: سلمان طاهري تصويرگر
تصويرگر صفحه فهرست: مرتضى رخصت پناه

صدا: سمّيه انورى زاده، احسان مهرجو

روى جلد: ميثم موسوي

رشد كودك  شماره ى 6
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1 مهربانى مامان بزرگى

2  اين َچند روز    
3 روز پدر

4 خداى مهربانم سالم

5 دوست بزرگ پيامبر

6 درخت خرمالوى من

8 شعر

10 شام عروس

12 دو همسايه

14 قار... قار... باز هم قار!

15 چه طوفانى!

16 ُدم قشنگ من

18 باد و بادكنك

20 توپ بپران

21 نيفتى و نيفته

22 كالس اّولى ها

22 معرفى كتاب

23 روباه ُگلدانى من

24 عصبانى هستى يا ناراحت؟

26 قوقولى قور

27 هااااپچه!

28 بازي و سرگرمي

30 سرزمين نّقاشي

32 باران بسازيم

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.
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هود يكــي از ســوره هاي قرآن اســت. قّصه ي 
حضرت نوح در اين سوره آمده. وقتي همه جاي 
زمين پر از آب شد، خدا به حضرت نوح فرمود: 
مسافرها را سوار كشتي كن. از هر حيوان دو تا را 

با خودت ببر و آن ها را نجات بده.
گيالنشاه، يكي از آفريده هاي خدا
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به اين تصوير خوب نگاه كن. چه چيزهايي مى بينى؟
مي داني، همه ى اين ها در شهر مالير است.
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