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عصرانه هاي خو

طرزتهيّه:

1       كف و ديواره هاي يك ظرف چهارگوش را با كيسه ي 
فريزر  بپوشانيد.

2       ويفرها را كف ظرف بچينيد. 
3       خامه و سس شكالت را خوب هم بزنيد تا شكل 

بگيرد.
4         حاال خامه را روي ويفرها بماليد و دوباره روي آن 

ويفر بگذاريد. اين كار را چند بار انجام بدهيد.
5       بعد به مّدت دو تا سه ساعت در يخچال بگذاريد تا 

خوب مواد خودش را بگيرد.

 زهرا اسالمي
 عّكاس: اعظم الريجاني

  تصويرگر: ميثم موسوى

مواّد الزم: 

 بيسكويت ويفر، 2  بسته
 ُسس شكالت، 2قاشق غذاخوري
 خامه قنّادي، 4 قاشق غذا خوري

 نوش جان!



 تصويرگر: رضا مكتبى

پـدر مريـم يـك معّلـم بود. در خـانـه ي آن ها يـك 
كتاب خانه ي بزرگ بود. مريم بيش تر وقت ها همراه 
پدرش البه الي كتاب ها مي نشست. گاهي پدرش براي 
اين كه حوصله ي مريم سر نرود، يك كتاب برمي داشت 

و به زبان ساده براي او مي خواند.
يك روز سربازان شاه ستمگر، پدر مريم را دستگير 
كردند؛ چون او هميشه از ظلم هاي شاه حرف مي زد و 
ستم هاي او را براي همه آشكار مي كرد. آن ها همه ي 

الم

دوست من س

ناراحت  خيلي  مريم  بردند.  با خودشان  را  كتاب ها 
شد. فكر كرد بايد كاري كند. پس نشست و ماجراي 

كتاب هايي را كه پدرش برايش خوانده بود، نوشت.
پدر مريم باالخره از زندان شاه ستمگر بيرون آمد و 
دوباره يك كتاب خانه ي بزرگ درست كرد؛ كتاب خانه اي 
كه در آن چهار كتاب كودكانه هم بود. كتاب هايي كه 

مريم با دست خودش آن ها را بازنويسي كرده بود.

افسانه موسوي گرمارودي
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ن روزها
      اين ماه،اي

 مهرى ماهوتى
تصويرگر: مهديه قاسمى  

12 بهمن، بازگشت امام خميني(ره) به وطن
از راه دوري آمدي آن روز
دل هاي ما را شادمان كردي
همراه لبخندت، امامِ خوب

آزادي و اميد آوردي

19 بهمن، روز نيروي هوايي
آفرين، اي قهرمانان
شير مردان خدايي!
بر شما باشد مبارك
روز نيروي هوايي!

22 بهمن؛ روز پيروزي انقالب اسالمي و جشن مّلي
بيست  و دو بهمن ماه

يك روز پر از شادي ست
جمهوري اسالمي

در سايه ي آزادي ست

9 بهمن، شهادت حضرت فاطمه(س)
امروز ستاره اي سفر كرد

خاموش شد و از اين جهان رفت
بر بال فرشته، مادري پاك

از خاك به سوي آسمان رفت

26 بهمن؛ والدت 
حضرت زهرا(س)

روز مادر
مادر من حضرت 
زهرا(س) را خيلي 

دوست دارد. من هر سال 
روز مادر يك كيك به او 
هديه مي دهم. روي كيك 

هم مي نويسم:
 يا فاطمه(س)



 ناصر كشاورز
 تصويرگر: ميثم موسوي

شعر

مامان پلو رنگي
با آلبالو پخت

جاي شما خالي!
خوش مزه، خوش بو پخت

ديدم پلوها را
او سنّتي كرده

هم قرمز روشن
هم صورتي كرده

گفتم: «عجب رنگي
دارد پلوهامان!»

با مهرباني گفت:
«خب، نوش جان مامان!

طعمش اگر بهتر
رنگش اگر زيباست

از همنشين بودن
با آلبالوهاست»
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 سرور كتبي
 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد

قّصه

نردبانِ بلند لَق لَق مى زد. يك بار پسرى از نردبان باال 
رفت تا توپش را از درخت بردارد؛ اّما نردبان لق لق زد و 

نزديك بود پسر بيفتد.
مادرش گفت: «اين نردبان خطرناك است. نبايد از آن 

باال برويم.»
نردبان از كلمه ى خطرناك خوشش نيامد. غّصه اش شد. 

راه افتاد و از خانه بيرون رفت.
رفت و رفت تا به زنى رسيد كه نّقاشى مى كرد. زن 

گفت: «به به... چه نردبان خيال انگيزى!»
براى  نّقاشى كرد و  نردبان را برداشت و آن را 
قشنگى در اتاقش گذاشت؛ اّما همين كه زن از اتاق 
بيرون رفت، نردبان پا به فرار گذاشت. او دوست نداشت 
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فقط براى قشنگى باشد.
 رفت و رفت تا به يك مزرعه رسيد. مردى او را ديد و 

گفت: «به به... چه چوِب خوبى!»
به جاى در، جلوى طويله  برداشت و  را  نردبان 
گذاشت؛ اّما تا مرد از طويله بيرون رفت، نردبان پا به 

فرار گذاشت. او دوست نداشت دروازه ى طويله باشد.
 يك روز زيرِ يك درخت خوابش برد. وقتى بيدار شد 
ديد او را پُل كرده اند. او را روى يك نهر گذاشته بودند 
و چند االغ از روى او رد مي شدند. 
نردبان پا به فرار گذاشت. او دوست 

نداشت پل باشد.
پيرزنى او را برداشت و كِف 
مرغدانى گذاشت و او را با 
روى  مرغ ها  پوشاند.  كاه 
نردبان خوابيدند و خواِب 
قدقدى ديدند؛ اّما نردبان 
هم  مرغ ها  دست  از 

نداشت  دوست  نردبان  كرد.  فرار 
تخت خواب باشد.

 نردبان رفت و رفت. از شهرها گذاشت. 
از روستاها گذاشت و به رودخانه اى رسيد. كنارِ 
رودخانه غولى را ديد كه به هر طرف مى دويد و 

كسى را صدا مى زد.
نردبان پرسيد: «چى شده؟»

غول گفت: ديِگ پرنده ام را گم كرده ام. بدون اين ديگ 
نمى توانم توى هوا بپرم؛ اّما...

نردبان گفت: «اّما چى؟»
غول خوب به نردبان نگاه كرد و گفت: «به جاى ديِگ 
پرنده، مى توانم نردبان پرنده داشته باشم... پَرپَرى... پَرانى.... 

َفرَفرى... َفرانى...»
غول ورد جادويى اش را خواند و روى نردبان نشست. 
و ناگهان.... فرررررر... نردبان پرواز كرد. ويژ... ويژ... نردبان 

در هوا مى پريد و غول را با خودش اين 
طرف و آن طرف مى برد.

نردبان فرياد زد: «واى....!»
خودش را تكان داد و از زير پاى غول 

ُسر خورد.
غول از آن باال  شلپ... افتاد توى رودخانه. 

نردبان پا به فرار گذاشت. او دوست 
نداشت نردبانِ پرنده باشد.

 نردبان بلند به باغى رسيد. خسته 
بود. به درختى تكيه داد. مى خواست 
چشم هايش را ببندد كه شاخه ى 
نيلوفرى از راه رسيد و گفت: 
«به به!... چه چارچوب قشنگى! 

چه داربست محكمى!»
نيلوفر روى پاى نردبان نشست.  
روى دست هايش... و باال رفت... 

باال... باال... باالتر...
و  كرد  نگاه  خودش  به  نردبان 

خنديد. روى هر نرده اش يك گل نشسته 
بود و نيلوفر آهسته از او باال مى رفت.



 مهناز عسگري
 تصويرگر: الله ضيايى

درياي خزر

درياي عمان
خليج فارس

خراسان جنوبي

خراسان جنوبى

           غار چنشت
      

     

     
    

    
    

    
    

    
    

    
   

       قوروت بادمجان
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 خراسان جنوبى اُستانى در َشرق ايران 
است. قسمت هايي از اين استان كوهستانى است

 وقسمت هاى ديگري از آن دشت هايى صاف وَهموار و
بيابانى دارد. قسمت هاي كوهستانى، زمستان هايى سرد 

و تابستان هايى گرم و خشك دارد.  
 در اين استان چهار منطقه ى حفاظت شده، سه

 پناهگاه حيات وحش و چندين منطقه ى شكار
گياهان  زيستگاه  مناطق  اين  دارد.  وجود  ممنوع   

پلنگ،  يوزپلنگ،  مثل  و جانورانى  مختلف 
آهو، روباه شنى، قوچ، ميش، گرگ، كفتار 

و شغال است. 
سرايان،  درميان،  طبس،  بيرجند،   
قاينات و نهبندان بعضـي از شهرهـاى 

مهّم اين استان هستند.
 شكار غيرمجاز و تله گذارى باعث شده 
پرندگان در اين منطقه كم شوند و بسيارى 

از آن ها در خطر نابودى اند. متأسفانه 
پستانداران و خزندگان ساكن اين منطقه نيز در 

خطر نابودي هستند. 

  چنشت يكى از هفت روستاى شگفت انگيز 
لباس هاى محّلى چنشت آن قدر  ايران است. 
رنگارنگند كه اين روستا به سرزمين رنگ ها 
معروف شده است. مراسم جشن عروسى در 

چنشت خيلي جالب و ديدنى است. 

 خاتون و دلير خيلى خوش حال هستند. مادربزرگ 
غذاى  اين  كند.  درست  بادمجان  قوروت  مى خواهد 
محّلى بسيار  خوش مزه در ديگ ُچدنى درست مى شود. 
مادربزرگ  قول داده كشك خشك به آن ها بدهد تا همراه 

آب در كاسه ى سفالى بِسابند.

ايران ما

خليج فارس
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افسانه اى از استان خراسان جنوبى
حكمت خدا از افسانه هاى دل نشين و آموزنده ى بّچه هاى 
بيرجندى است. اين حكايت درباره ي حكيمي است كه 
مغرور و خودپسند است. روزي حكيم با ديدن سوسك 
سياهى از خدا به خاطر آفريدن اين موجود كثيف گله 
كه چشم درد شديدى  نمي گذرد  روزي  چند  مي كند. 
مي گيرد. پس از تحّمل درد زياد، سرانجام چشمش با 
دارويي ساخته شده از سوسك سياه و يك نوع گياه، 
درمان مي شود. بعد از آن حكيم هرگز چيزى را ناچيز و 

به دردنخور نمي بيند و از حكمت هاي خدا مي داند.

راستى!
در گذشته، در شب هاى ماه مبارك رمضان، اهالي بيرجند 
پشت درِ خانه ى دوستان و همسايه ها مى رفتند و شعرى 
محّلى را مى خواندند. صاحب خانه  مقدارى نُقل و نبات 
در كاسه ى آن ها مى ريخت تا بروند؛ اگر نمي رفتند، از 

پشت بام كاسه اى آب روى آن ها مى ريخت. 
هنوز هم در شهر بيرجند و روستاهاى اطراف آن، اين 

رسم جالب و سرگرم كننده برگزار مى شود.

يك بازى محّلى
يكى از بازى هاى جالب بّچه هاى خراسان جنوبى، لولو 
بازى است. دلير كنار ديوار نشسته است. خاتون چشم هاى 
دلير را با دست مي پوشاند. يك سنگ كوچك و يك 
سنگ بزرگ روبه روي دلير روى زمين است. بّچه ها با 

فاصله روبه روي دلير نشسته اند. 
خاتون دوازده بار كلمه ى لولو را در گوش دلير مى گويد. 
همان موقع يكى از بّچه ها با سنگ كوچك، چند ضربه به 
سنگ بزرگ مى زند و فوري سر جايش مى نشيند، اگر دلير 

بگويد چه كسى ضربه را زده است بازي را مي برد.  
  



  تصويرگر: ثريّا مختاري

1

از خواب پريدن

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؟»

 ،﹜︣︎ ﹩﹞ اب﹢ و﹇︐﹩ از︠ 

.﹜﹢︫ ﹩﹞ ل﹢﹨

 ︊ اّو﹜︩ ﹡﹞﹩ دا﹡﹫﹛︮ 

.︉  ︫︀ ️︨ا

 ︉  ︫﹜﹠﹫︊  ︋︀︑ ﹤﹋ ﹟﹞

﹫︀ل   ︠︀ ا︨️ دو︋︀ره︋ 

را️ ﹝﹩ ︠﹢ا︋﹛.

!﹩︫︀ ︡ ﹡︤ده︋  ﹠︋ ﹜︪ ﹤﹋ ﹟︣ط ا ︀ از ﹝︡ر︨﹥ ︋﹥︫  ﹨ ﹤︙ّ  ︋︣ ﹍د ️ ︻︀︨ ﹜﹫﹡ ︀ ︑
︋︣﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. ﹨﹠﹢ز ﹝﹟ را ﹡︨︣︀﹡︡ه ای  

﹝︡ر︨﹥.

2

دستمال نارنجى

︋︀︋︀، ﹡﹍︀ه ﹋﹟! 

و︨︳ د︨︐﹞︀ل 

﹡︀ر﹡︖﹩ ا︨️! 

﹥ ︵﹢ر
 ﹝﹞﹊﹟ ا︨️؟

 ︀﹞︣ آ︨︠︣ 
︠﹢رده ام... 

!﹤ ... پ ︀﹨
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3

چپكى

4

خوش حالى نارنجك

 را 
︣م

 ︨﹜︐
﹀﹎

﹜﹡
︣دا

﹎︣︋

﹨﹛ ︑﹢ ﹝﹟ را 

...﹩﹠﹫︊ ︦︋
﹊︻︣︋

 ﹢︑ ﹟﹞ ﹜﹨

 ︦
را︋ ︣︻﹊ .﹜﹠﹫︊︋

آن و﹇️ ﹝﹟ ﹋﹥ دارم 
﹜︊﹠︡ ﹝﹩ ز﹡﹛

 ﹩﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹢︑
﹜︊﹠︡ ﹡﹞﹩ ز﹡﹛ و 

.﹜﹠﹫﹍﹝︾

 ﹟﹫﹝﹨ ﹜﹨ ﹟﹞
﹁﹊︣ را︋ ﹊﹠﹛.

و﹜﹩ ﹁︀︡ه 
﹡︡ا︫️.

 ﹤﹀
﹢ن ︑﹢︮ 

ی
︡﹡︀︠︣ را

و از ﹨﹞︀ن اّول 
﹟ را 

﹞ ︡﹠︊﹛
د︡ی.

﹝﹟ ﹨﹛ ا﹐ن 

︠﹠︡ه ی ︑﹢ را د︡م.

︀︋︀ ﹡﹫︀﹝︡ه   ︋︀︑ 
 ...﹜﹢﹍︋

 ﹜﹛︀ ش
﹢  ︠﹩﹚﹫︠

ب 
︀﹠︗ ِ️ ﹝︧﹇ ﹟در ا ﹤﹋

﹢دم.  ︋︣︑ ︩
﹫ ﹡︀ر﹡︖﹩︋ 

﹡︀︨﹑﹝︐﹩ ﹝ّ︖﹙﹥ ی 

 ﹤﹡ ️︨︀﹨ ﹤︙ّ︋

گ ﹨︀!
︋︤ر
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يك كشف ساده

 داوود مظلومى
 تصويرگر: آرش عادلى

 من و برادرم در قلعه قايم باشك بازى مى كرديم. 
من پشت ساعت قديمى بزرگ قايم شده بودم وفكر مى كردم برادرم من را نمي بيند.

 ️︻︀  ︨️ ︪ ﹉! ﹋︀وه︎  ُ︨  ﹉ ُ︨  ،﹩︐︧﹨! ﹉ ُ︨  ﹉ ُ︨

﹢ب   ︠﹩﹚﹫  ︠﹤﹋ ﹟﹞ 

︡م!  ︫﹜︀﹇

  از برادرم پرسيدم چه طور من را پيدا كرد. او هم جواب داد: «از روى سايه ات.»

︀﹥ ی ︑﹢ از  «﹋︀وه، ︣ا ا﹡︡ازه ی︨ 
︣  ا︨️؟» ︤رگ ︑  ︋﹢︑ ّ︡ ﹇

 ︀︑ ︀ ﹫︋» 
 «.﹜﹢﹍︋
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 ما با هم بيرون خانه جلوي آفتاب ايستاديم. من گفتم: «به سايه هاي ما نگاه كن. ببين كجا سايه ي 
بلندتري درست شده؟»

 بعد به خانه آمديم. پرده ها را كشيدم و يك آزمايش انجام داديم.
 من از برادرم پرسيدم: «فكر مى كنى چه طوري مي توانيم طول سايه ي بعضي چيزها را تغيير بدهيم؟

︀زی  ︋︣ ︸ ︀ ﹞ ︣                              ا﹎
﹟﹞ ︡ ︀  ︫﹜︣د﹋ ﹩﹞      

    ﹝︐﹢ّ︗﹥ ﹡﹞﹩ ︫︡م ﹋﹥
️︻︀  ︨️ ︪  ︎﹢︑    

︡ه ای.  ︫﹜︀﹇ 
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شعر

 زهرا توقع همداني
 تصويرگر:شيوا ضيايى

يك استكان چاى
در سفره مان بود

يك چوب كوچك
بر روى آن بود

مادر به من گفت:
«يعنى كه شايد

امروز از در
مهمان بيايد.»

مشغول كار است
از صبح مامان
شب شد نيامد

يك دانه مهمان!



باباى من در آسيا
كشتى گرفته، برده است
او پرچم ما را خودش
باالى سّكو برده است

آن جا همه فهميده اند 
بابا، پلنگ آسياست

آن پرچم خوش رنگ هم
تاِج سر ايراِن ماست

فردا مى آيد از سفر
بابا پلنِگ قهرمان

تصوير و اسمش رفته است
در صدر اخبار جهان

13
5

   بهمن ١٣٩٨

 پروانه شيرازي (لعيا)
 تصويرگر:عاطفه ملكى جو



 فرناز سلطاني
 تصويرگر: آرش عادلى

طبيعت قشنگ

تا حاال فكر كرده اي بيابان با كوير چه فرقي دارد؟ 
وقتى در جايي خيلى كم باران ببارد، گياهان نمى توانند 
خوب رشد كنند. جانوران هم نمى توانند آ ن جا زندگى 
كنند؛ چون آب و غذا ندارند. به اين سرزمين هاى خشك، 
بيابان مي گويند. كوير هم درست مثل بيابان است؛ فقط 

نمكى كه در خاكش وجود دارد، خيلى زياد است. 

در كشور پهنـاور ما، ايران كه آب و هـواى بيش تر 
قسمت هاى آن خشك و نيمه خشك است؛ بيابان ها 
و كويـرهاى گونـاگوني وجود دارد. دشت كويـر 
بزرگ ترين كوير ايران و يكى از بزرگ ترين كويرهاى 

جهان است. 
دشت لوت هم يك بيابان بزرگ است كه بعضى از 
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قسمت هاى آن كويرى است. اين كوير، گرم ترين 
كه  اين جاست  جالب  است.  جهان  نقطه ي 
بعضى از بيابان ها كنار دريا قرارگرفته اند و به 

آن ها بيابان هاى ساحلى مى گويند. 
در بيابان هوا بسيار گرم است و باد معموًال 
با قدرت مى وزد. گاهي بعد از گذشت سال ها 

خشكى، چند روز باران شديد مي بارد. ممكن 
اين سرزمين هاى خشك هيچ  است فكر كنيم 

فايده اى براى ما ندارند؛ اّما هيچ كدام از آفريده هاى 
خداوند بزرگ بى دليل نيستند. بيابان هم مى تواند براى 
ما انسان ها مفيد باشد. در بيابان، معدن هاي بزرگ و 
مّهمى مانند مس و آهن وجود دارد. همچنين مى توان  
باد هم به راحتي  انرژى خورشيد و  بيابان ها از  در 

استفاده كرد. 
بيابان ها بهترين جـا براى ستاره شناسـى اند. آسمـان 
بيابان ها بسيار تميز و بدون رطوبت و آلودگى است و 

ستاره ها در شب به روشنى ديده مى شوند.

كوير مصر، استان اصفهان

كوير ريگ زرين، استان يزد
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   از جعبــه ي كوچك براي بدن پرنده و از شــاخه، 
براي پايه يا پاي پرنده استفاده مي كنيم. بهتر است از 
شاخه اي استفاده كنيم كه چند شاخه ي كوچك داشته 
باشد. سر شاخه هاي كوچك را با قيچي كوتاه مي كنيم 
تا وقتي شاخه ي برش خورده را روي زمين مي گذاريم، 

نيفتد. (مانند شكل)

كاردستى

قلم مورنگ سفيد(اكرليك يا گواش)، كوچك، چسب مايع، قيچي،  شاخه ي درختان، جعبه هاي وسيله هاي الزم:
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   شاخه را رنگ مي كنيم. بعد جعبه  را با كاغذ رنگي 
مي پوشانيم. قسمت هاي مختلف پرنده مانند بال، دم، 
نوك، تاج و چشم را روي كاغذ رنگي نّقاشي مي كنيم 
مناسب  جاي  در  جعبه  روي  و  مي دهيم  برش  و 

مي چسبانيم.
   براي بدن پرنده، از نقش هاي مختلف كاغذ كادو 

   طرح: فاطمه رادپور
   اجرا: زهرا حبيبي

 عّكاس: اعظم الريجاني

پرنده  شكم  قسمت  در  حاال  مي كنيم.  استفاده 
سوراخي اندازه ي شاخه درست مي كنيم و شاخه را 

به بدن پرنده مي چسبانيم و محكم مي كنيم.
   براي اين كه پرنده ها ي مختلفي داشته باشيم، بايد 
از شكل پرنده هاي مختلف استفاده كنيم. يا با استفاده 

از فكر خودمان شكل هاي تازه اي طّراحي كنيم.
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قّصه

خانم كالغه غذاى بّچه هايش را داده بود. خودش هم 
سير بود و نشسته بود روى درخت كه يك مرتبه صداى 
گريه اى را شنيد. رفت پايين و چشمش به يك بّچه موش 

خيلى كوچك افتاد. گفت:«چى شده، موش موشك؟»
بّچه موش گفت: «خانه مان را گم كرده ام.»

كالغ گفت: «غّصه نخور اآلن با هم مى رويم 
و پيدايش مى كنيم.»

كالغ، بّچه موش را جلوي يك خانه  برد 
و گفت: «اين خانه ي شما است؟»

بّچه موش گفت: «نمى دانم.»
كالغ در زد. خانم سنجاب آمد بيرون و 

گفت: «بفرماييد، كارى داريد؟»
بّچه موش گفت: «نه اين نيست.»

خانم كالغ، بّچه موش را 
جلو خانه ي ديگرى برد و 

گفت: «اين است؟»
بّچـه مـوش گـفت: 

«نمى دانم!»
كالغ در زد. آقا خرگوش 

با عصبانيت در را باز كرد و گفت: 
«چه كار داريد؟»

بّچه موش گفت: «نه اين هم نيست.»
را  موش  بّچه  معذرت خواست.  از خرگوش  كالغ 
جلوي خانه ي ديگرى برد و گفت: «حتماً اين خانه است.»

بّچه موش بازهم گفت كه نمى داند. خانم كالغه در زد 

 جعفر توزنده جاني
 تصويرگر: حديثه قربان
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اين بار خانم راسو دم در آمد و گفت: «بله؟»
بّچه موش گفت: «نه اين هم نيست. خانه ي ما هيچ كدام 

از اين ها را ندارد.»
خانم كالغه، بّچه موش را چند جاى ديگر هم برد؛ اّما 
هيچ كدام خانه ي بّچه موش نبود. خانم كالغه خسته شد و 
گفت: «موش موشك جان، بگو خانه ي شما چه شكلى 

است؟ چى دارد؟»
بّچه موش گفت: «خانه ي ما...»

اّما حرفش را تمام نكرده بود كه مامان موشه از راه 
رسيد. او را بغل كرد و گفت:«كجا رفته بودى موشِى من؟ 

مى دانى چه قدر دنبالت گشتم؟»
خانم كالغه گفت:«خب، اين هم مامانت؛ اّما نگفتى 

خانه ي شما چى دارد؟»
بّچه موش گفت: «خانه ي ما مامان موشى دارد. هيچ كدام 

از خانه ها، مامان موشى نداشتند.»
خانم كالغ خنديد و گفت: «چه نشانه ي خوبى!» بعد 

رفت تا براى بّچه هايش غذا پيدا كند.
خانم موش هم دست بّچه اش را گرفت و دوتايى 
به خانه ي خودشان رفتند. خانه اى كه مامان 

موش داشت.



يك، دو،حاال بدو

 مهشيد محّمدي

1 بّچه ها به صورت دايره مي ايستند. علي پشت سر بازيكنان قدم مي زند و از رضا 
مي پرسد: «دوست من را ديده اي؟»

رضا مي پرسد: «دوست شما چه شكلي است؟»
2 علي از قد، رنگ لباس، چشم، مو، كفش و مشخّصات دوستش (مهدي) مي گويد.
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3 اگر مهدي متوّجه شد او را انتخاب كرده اند، از 
جايش يك دور دايره را دور مي زند. رضا بايد قبل از آن كه 

مهدي سر جايش برگردد، به او ضربه بزند.

4 اگر رضا توانست به مهدي ضربه بزند، جاي او 
مي ايستد و مهدي بايد بازي را به جاي علي شروع كند 
و سؤال بپرسد. اگر رضا نتواند، بايد خودش جاي علي 

بايستد و سؤال بپرسد.
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 ناصر نادري
 تصويرگر: الهام زمانى

حرف هاى خوب

گنجشك از الي شاخه هاي درخت پريد و توي مسجد رفت. كنار پنجره ي چوبي نشست و به صورت پيامبر خدا 
نگاه كرد. پيامبر نگران بود و به درِ مسجد نگاه مي كرد. پرسيد: «بِالل كجاست؟»

بِالل دير كرده بود. او هر روز، قبل از وقت نماز به مسجد مي آمد. به پشت بام مسجد مي رفت. دو دستش را كنار 
گوش هايش مي گذاشت و اذان مي گفت. يكي گفت: «شايد مريض شده.»

ديگري گفت: «نه، امروز صبح كه مريض نبود.»
يك مرتبه صداي پايي را در حياط مسجد شنيدند. بالل بود. با صورت عرق كرده و نفس نفس زنان، خود را به 

پيامبر رساند و سالم كرد.
پيامبر با لبخند پرسيد: «چرا دير آمدي؟»

بالل با دست، عرق پيشاني اش را پاك كرد و گفت: «در راه مسجد خدمت 
دخترتان، زهرا(س) رسيدم. او در خانه، گندم ها را آرد مي كرد. نوه تان، 
حسن(ع) كنارش نشسته بود و گريه مي كرد. گفتم، اجازه بدهيد من 
حسن(ع) را نگه دارم و شما گندم ها را آرد كنيد. فرمود، تو گندم ها را 
آرد كن! من او را آرام مي كنم. من هم به زهرا(س) كمك كردم و براي 

همين، دير شد.»
پيامبر دست بالل را در دستانش گرفت و با مهرباني گفت: «بالل! 

به زهرا(س) خدمت كردي. اميدوارم خداوند به تو مهرباني كند!»
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چشم هـاي بـالل از شـوق، پُر از 
اشك شد. بلند شـد و به پشت بام 
مسجد رفت. صداي اهللا اكبر بالل در 

مسجد پيچيد.

          بالل كه بود؟
 بالل از ياران پيامبر اسالم بود. سياه پوست و برده بود.

 پيامبر خدا، او را از صاحبش خريد و آزاد كرد. او از اّولين كساني بود كه دين اسالم را قبول كرد.
 بالل حبشي اذان گوي مسجد مدينه بود.
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 سپيده خليلي

 تصويرگر: گلنار ثروتيان

من مى توانم
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من ندا خانم هستم. خانم خانم ها، ندا جان، عزيز دردانه، 
يكى يك دانه ى مامان و بابا. همان كه هر چه بخواهد، 

فورى برايش مى خرند. باور كنيد!
يك روز همه سوار ماشين بوديم و به مسافرت مى رفتيم. 
كنار جاّده چند تا شتر ديدم و گفتم: «چه شترهاى نازى! 

من شتر مى خواهم.» بابا فوري برايم شتر خريد. 
عصر همان روز يادش افتاد كه شتر توى آسانسور 
خانه ى ما جا نمى شود و هر روز براى گرداندنش بايد از 
طبقه ى نهم بياييم پايين و برويم باال. بعد مجبور شد شتر را 
ارزان تر به صاحبش بفروشد. صاحب شتر گفته بود، شتر 

دست دوم شده است و از ما آن را ارزان تر خريد. 
با اين كه اتاق من پر از اسباب بازى هاى رنگارنگ است. 
من خيلي با اسباب بازى هايم بازى نمى كنم؛ چون هم بازى 
ندارم. البته وقتى هم مهمان داريم، از ترس اين كه مبادا 
بّچه ى مهمان اسباب بازى هايم را خراب كند، مجبورم درِ 
اتاقم را قفل كنم و با مهمانم بازى نكنم. بعد حوصله ام سر 

مى رود و به من خوش نمى گذرد.
مادرم هميشه خوش مزه ترين خوراكى ها را توى كيف 
مدرسه ام مى گذارد. من براى اين كه كسى دلش نخواهد، 

مجبورم گوشه ى حياط مدرسه، تنهايى 
براي همين  خوراكى ام را بخورم و 

خوش حال نيستم.
اصالً چرا من خوش حال نيستم؟

*  براى خوش حال بودن الزم نيست 
خواسته هاى عجيب و غريب يا چيزى 
بيش تر از ديگران داشته باشى. فقط 
دوست  را  ديگران  كه  است  كافى 
داشته باشى و شادى هايت را با آن ها 

قسمت كنى.
براى  را  اتاقت  در  حاال  از 
مهمانت باز بگذار. با او بازى كن 
بيش تر  اسباب بازى هايت  از  تا 
لّذت ببرى. خوراكى هايت را با 
بّچه هاى ديگر بخور تا  بيش تر 

به دهانت مزه كند.
يادت باشد، وقتى شادى ات 
را با ديگران تقسيم مى كنى، از 
شادى تو كم نمى شود و شادتر 

هم  مى شوى.
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1 شب هاى زمستان وقتى به آسمان نگاه مى كنيم، به جاى 

ستاره هاى نقره اى، دانه هاى سفيد برف به ما شب به خير 
مى گويند!

2 صبح هاى زمستان هم وقتى پرده ى اتاق را كنار مى زنيم، 

اين آدم برفى ها هستند كه به ما صبح به خير مى گويند!

3 اي كـاش در ايـن زمستان زيـبا 

ماشين ها و كارخانه ها هواي شهر را 
با دود كثيف و آلوده نمي كردند.
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 كبري بابايي
 تصويرگر: حديثه قربان

 نام كتـاب: هويج پالتو پوش
نويسنده: محمدهادي محمدي

ناشر: مؤسسه فرهنگى ـ  هنرىـ  پژوهشى
تاريخ ادبيات كودكان

تلفن: 021-88718757

 نام كتـاب: آتشفشان 
نويسنده: آويسا شرقي

ناشر: ميچكا
تلفن: 021-61094311

 نام كتـاب: آقاى تاد (در روز شوخى اّول آوريل)
مترجم: محبوبه نجف خاني

ناشر: افق
تلفن: 021-66413367

معّرفى
كتاب
معّرفى
كتاب

آقاي كولر دهانش را باز كرد تا حرفي بزند. همه ي وسايل خانه 
لرزيدند و گفتند:

           «هيس. هيچي نگو يخ زديم. مگر نمي بيني برف   
       مي آيد؟» بخاري هنوز خواب بود و روشن نمي شد.

    يك دفعه....

مامان بزرگ كفش هاي ورزشي اش  را پوشيد و گفت: 
«بيا  برويم. امروز مسابقه است.»

با تعّجب پرسيدم: «مسابقه ي چي؟»
نرمش  چوبي،  عصاي  با  كه  همين طور  مامان بزرگ 

مي كرد جواب داد: «...
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موش:  نمي شود. تو خيلي سنگيني. 
خرس: من سنگين نيستم، تو زورت كم است. 

(خرگوش وارد مي شود. آن ها را مي بيند.)
 خرگوش: منم بازي مي دهيد؟ 

 خرس: چرا بازي نمي دهيم. برو كنار موش بنشين. 
(خرگوش هم كنار موش مي نشيند. دوتايي زور مي زنند.) 

 خرگوش: نه، نمي شود... خرسك خيلي سنگين است. 
(خارپشت و سنجاب وارد مي شوند.) 

خارپشت و سنجاب: صبر كنيد، ما هم آمديم.
 موش: (خوش حال) خيلي خوش آمديد... بياييد كنار ما بنشينيد.

(خارپشت و سنجاب كنار آن ها مي نشينند. خرس كمي تكان مي خورد.)
خرس: فقط يك كم ديگر... يك كم ديگر زور بزنيد، درست مي شود. 
خارپشت:  اين طوري نمي شود دوستان. بايد همگي با هم زور بزنيم. 
تكان  االّگلنگ كمي  با هم زور مي زنند.  (همه  اين طوري: يك، دو، سه! 

مي خورد.)
 خرگوش: نه، فايده اي ندارد. خرسك خيلي سنگين است. 

 سنجاب: فقط يكي ديگر بايد بيايد؛ اگر يك نفر ديگر پيدا مي شد، 
تمام بود.

خارپشت: بايد برويم دنبال قار قاري؛ اگر او بيايد، تمام است...
 همه: آره، خيلي خوب است. قار قاري بيايد خيلي خوب مي شود. 

 قار قاري مي آيد.
كالغ: كي بود من را صدا كرد؟ 

 همه: ( با خوش حالي)  ما!
كالغ:  چه كارم داريد؟ 

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

نمايشنامه

(موش يك طرف االّكلنگ و خرس هم طرف ديگر آن نشسته است. خرس 
به راحتي موش را باال مي برد، اّما موش هر چه زور مي زند، نمي تواند.)

در اين نمايش 

شش حيوان هستند: 

خرس، موش، خرگوش،  

سنجاب، خار پشت و كالغ

و يك اّالكلنگ كه با آن بازي 

مي كنند.
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اّما  كنيم؛  بازي  االّكلنگ  مي خواهيم  ما  موش:    
خرسك خيلي سنگين است؛ اگر تو هم بيايي، 

درست مي شود. 
 كالغ: من االّكلنگ بازي دوست ندارم. 

 خرگوش: بيا ديگر... بازي خيلي خوبي است.
 كالغ: گفتم كه دوست ندارم...

 سنجاب: تو كه قبالً مي گفتي، خيلي اين بازي را دوست 
داري. 

 كالغ: خب، حاال دوست ندارم. 
 خرس: بياييد اين جا!

(همه دور خرس جمع مي شوند. كالغ آن ها را نگاه مي كند.)
 خرس: قار قاري ناز مي كند. مي خواهد ما را اذيّت كند. خب ما بايد 

چه كار كنيم؟ 
 همه: ( مي خندند.)  اين كار را...

(به طرف كالغ مي روند و دست و پايش را مي گيرند و روي االّكلنگ سوارش 
مي كنند.)

كالغ: باشد بابا، ولم كنيد. داشتم سر به سرتان مي گذاشتم. (مي خندد.)
همه: (شاد مي شوند.) زنده باد قار قاري! زنده باد!

( خرس يك طرف و بقّيه طرف ديگر مي نشينند!)
 سنجاب:  آماده ايد؟ 

 همه:  بله.
سنجاب:  پس، يك، دو، سه!
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 زهرا اسالمي

سرگرمى

جدول

3. وقتي چيزي مزه ي خوبي دارد به بدون حرف اجرا مي شود2. نمايشي كه تنها با انجام حركات و 1. امام و پيشوا
حاضر است جان خود را به خطر 6. براي كمك به ديگران، حتّي 5. كسي كه شكر مي كند4. جايي براي نمايش فيلمآن مي گوييم...

بيندازد.
7. هنرمند

9. اگر نباشد باران نمي بارد8. محل عبادت
11. وسيله اي براي بُريدن10. كم نيست

سبزرنگ پيدا كني؟مي تواني رمز جدول را از خانه هاي 12. يار مهربان

فكر كن و بگو

 دو مــرد همراه يك شــير و يك بز مى خواهند با 
قايقشان از اين طرف رودخانه به آن طرف  رودخانه 
بروند. قايق فقط جاي دوتا از آن ها را دارد؛ اگر شير 
را كنار بز بگذارند، شــير، او را مي خورد. به نظر شما 

چه طور اين مشكل را برطرف مي كنند؟

 مجيد عميق

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

12
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بگرد و پيدا كن

بگرد و پيدا كن
بازي رياضى

 سام سلماسي
كيلوگرم، وزن هريك از حيوانات چه قدر است؟70 كيلوگرم باشــد، وزن يك خرس و يك خرگــوش و يك روباه 90  اگر وزن دو خرس 120 كيلوگرم و وزن يك خرس و يك خرگوش    زنبور را به گل 

آبي برسان.

 مجيد عميق

 كدام يك از اين سايه ها، سايه ى خروس است؟

=70

=120

=90
؟
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 محمدهادى نيكخواه آزاد
 تصويرگر: سام سلماسى

اساسادهيك اختراع ساده ع ر اخ كيكيك

انسان ها از قديم براى روشن كردن جاهاى تاريك از ابزارهايى مثل مشعل، شمع و فانوس استفاده مي كردند. آن ها روغن يا 
نفت را مى سوزاندند تا نور توليد كنند؛ براى همين هنگام استفاده از اين وسيله ها، خطر آتش سوزى وجود داشت.

اّما چراغ قّوه با استفاده از باترى و المپ، نور توليد مي كند. اين وسيله، هم نور بيش ترى دارد، هم دود و 
خطر ندارد.

چراغ قّوه ها انواع گوناگونى دارند:

فكر مى كنى در آينده ما به چه جور 

چراغ قّوه هايي نياز داريم؟ به نظر شما اين 

چراغ قّوه ها چه شكلى هستند؟ مى توانى 

شكل آن ها را بكشى؟

چراغ قوّه

1 چراغ قّوه ى پليس

مأموران پليس گاهي در شب براى دستگير كردن مجرمان، 
يا بازرسي ساختمان ها وارد جاهاى تاريك مى شوند؛ به 
همين خاطر چراغ قّوه هاى بسيار پر نورى دارند. با چراغ 
قّوه ى پليس مي توان نور را درست روي يك چيز انداخت. 

اين چراغ قّوه ها روى اسلحه هم نصب مى شوند.

2 چراغ پيشانى

چراغ قّوه ي پيشاني به جاى دسته، كش دارد و بر روى سر 
يا كاله قرار مى گيرد تا دست ها براي كار آزاد باشند. كارگران 
معدن، غارنوردها، گروه هاى امداد و گاهى اوقات دوچرخه 
سواران از آن  استفاده مى كنند. اين چراغ قّوه را طورى ساخته اند 

كه از نصف روز تا يك روز كامل نور بدهند.

چراغ قّوه ى غّواصى 3

غّواص ها، چراغ قّوه ى بسيار پر نورى دارند كه ضّد آب 
است؛ يعنى آب توي آن نمي رود و خراب نمى شود.

4 چراغ قّوه ى پزشكى

پزشكان براى معاينه ى داخل گوش، از چراغ قّوه اى استفاده 
مى كنند كه يك يا چند ذّره بين قوى دارد و توي گوش را 

به خوبى نشان مى دهد.
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1  كتاب خانه ي بزرگ
2 اين ماه اين روزها

3 شعر
4 نردبان بلند

6 ايران ما
8 جناب نارنجي

10 قلعه ي سحرآميز
12 شعر

14 من زمين را دوست دارم
16 پرنده هاي تزييني

18 خانه ي بّچه موش
20 دوست من را ديده اي؟

22 گنجشك تنها
24 چرا خوش حال نيستم؟

26 همه جا نّقاشي/ داستان ناتمام/ 
معّرفي كتاب

28 اّالكلنگ
30 سرگرمي

32 چراغ قّوه

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى
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عصرانه هاي خو

طرزتهيّه:

1       كف و ديواره هاي يك ظرف چهارگوش را با كيسه ي 
فريزر  بپوشانيد.

2       ويفرها را كف ظرف بچينيد. 
3       خامه و سس شكالت را خوب هم بزنيد تا شكل 

بگيرد.
4         حاال خامه را روي ويفرها بماليد و دوباره روي آن 

ويفر بگذاريد. اين كار را چند بار انجام بدهيد.
5       بعد به مّدت دو تا سه ساعت در يخچال بگذاريد تا 

خوب مواد خودش را بگيرد.

 زهرا اسالمي
 عّكاس: اعظم الريجاني

  تصويرگر: ميثم موسوى

مواّد الزم: 

 بيسكويت ويفر، 2  بسته
 ُسس شكالت، 2قاشق غذاخوري
 خامه قنّادي، 4 قاشق غذا خوري

 نوش جان!
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